ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Харківський національний медичний університет

Освітня програма

9848 Стоматологія

Рівень вищої освіти

Магістр

Спеціальність

221 Стоматологія

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 300
Повна назва ЗВО

Харківський національний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО

01896866

ПІБ керівника ЗВО

Капустник Валерій Андрійович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

www.knmu.kharkov.ua; www.knmu.edu.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/300

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

9848

Назва ОП

Стоматологія

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

221 Стоматологія

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Магістр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР
«молодший спеціаліст»

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

Стоматологічний факультет

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

Кафедри: Акушерства та гінекології №1; Анатомії людини; Біологічної
хімії; Внутрішніх та професійних хвороб; Внутрішньої медицини №2;
клінічної імунології та алергології ім. Акад. Л.Т. Малої; Гігієни та екології
№1; Гігієни та екології №2; Гістології, цитології та ембріології;
Громадського здоров’я та управління охороною здоров’я; Дерматології,
венерології і медичної косметології; Дерматології, венерології і СНІДу;
Екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології;
Епідеміології; Іноземних мов; Інфекційних хвороб; Клінічної анатомії
та оперативної хірургії; Клінічної лабораторної діагностики; Клінічної
фармакології та внутрішньої медицини; Латинської мови та медичної
термінології; Медицини катастроф та військової медицини; Медичної
біології; Медичної та біологічної фізики і медичної інформатики;
Медичної та біоорганічної хімії; Мікробіології, вірусології та імунології
імені професора д.п. Гриньова; Неврології №2; Нейрохірургії;
Онкології; Ортопедичної стоматології; Оториноларингології;
Офтальмології; Патологічної анатомії; Патологічної фізіології імені д.о.
Альперна; Пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та
біобезпеки; Пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства;
Пропедевтики педіатрії № 1; Психіатрії, наркології, медичної психології
та соціальної роботи; Радіології та радіаційної медицини; Спортивної,
фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії;
Стоматології дитячого віку та імплантології; Судової медицини,
медичного правознавства ім. М.С. Бокаріуса; Суспільних наук;
Терапевтичної стоматології; Української мови, основ психології та
педагогіки; Фармакології та медичної рецептури; Фізичного виховання
та здоров’я; Фізіології; Філософії; Фтизіатрії та пульмонології; Хірургії
№3; Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

просп. Науки, 4, Харків, Харківська область

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

передбачає
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Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

Лікар-стоматології

Мова (мови) викладання

Українська, Англійська, Російська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

137503

ПІБ гаранта ОП

Янішен Ігор Володимирович

Посада гаранта ОП

Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

iv.yanishen@knmu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(050)-640-57-42

Додатковий телефон гаранта ОП

відсутній
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

5 р. 0 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Освітньо-професійна програма «Стоматологія» є нормативним документом, який регламентує нормативні
компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі знань
22 «Охорона здоров΄я». Вперше ОП «Стоматологія» в ХНМУ, яка має як академічну, так і прикладну орієнтацію,
була розроблена та впроваджена в навчальний процес у 2016 році з метою забезпечити підготовку з
фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікарястоматолога на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера
застосування яких щонайменше описується визначеними програмою переліками синдромів та симптомів
захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення
пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та
військової експертизи. Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначені
Положеннями про введення освітніх програм в ХНМУ (редакції 2019 р. та 2020 р.), Положенням про організацію
освітнього процесу в ХНМУ та Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності ХНМУ. Для
реалізації ОП залучені учасники абсолютно всіх груп академічної спільноти. Керівництвом університету були
створені проектна група, а також група забезпечення, завданням яких було оцінити кадрові, матеріально-технічні і
організаційні ресурси, визначити освітній склад ОП, розробити навчальний план і програми за дисциплінами,
підготувати навчально-методичне забезпечення. Для оцінки якості ОП було проведене її громадське обговорення і
після отримання позитивного результату було затверджено на Вченій раді ХНМУ. У 2019 році на основі проведеного
самоаналізу з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879 «Про затвердження
стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП
була переглянута, доповнена і затверджена Вченою радою ХНМУ (наказ № 299 від «27» серпня 2019 р.). За час
свого існування ОП була переглянута двічі. Так, внаслідок чергового моніторингу та самоаналізу ОП з метою
удосконалення здійснено її оновлення і модернізацію. Представниками стейкхолдерів були надані пропозиції,
зауваження і рекомендації по оновленню, які були обговорені на Вченій раді і затверджені наказом ХНМУ від
25.05.2020 р. № 122. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кількість обов’язкових (фахових) компонентів
складає 225 кредитів, що становить 75% від загального обсягу Освітньої програми. За останньою редакцією ОП
вибіркові компоненти складають 75 кредитів, тобто 25% від загального обсягу, що раніше становило лише 6%.
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

ОД

1 курс

2020 - 2021

360

216

137

2 курс

2019 - 2020

360

277

189

3 курс

2018 - 2019

360

302

209

4 курс

2017 - 2018

360

259

126

5 курс

2016 - 2017

360

238

134

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

програми відсутні

другий (магістерський) рівень

9848 Стоматологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

36967 Стоматологія

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
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самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

119849

25892

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

107383

13426

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

12466

12466

Приміщення, здані в оренду

1290

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

Освітня програма

ОП-2020.pdf

A378VeJrbXwhmmNJwz3xPJILV/RU3T2fSF0G5nIm2Z
0=

Освітня програма

ОП 2019.pdf

MxmoQGXo9ZoqIP5VUARahO6uHPqfoYm42bHb+ABX
EOo=

Освітня програма

ОП 2016.pdf

wd9RgKmQWTSlB+LX0gDPwmd4yWqHEEmNV2Pzevh
9z5c=

Навчальний план_2020.pdf

EbP9s5GQK9xaJuTguJhWv82+JKEn5NPIM8tjG2Ojv68
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Бірюкова М.М.pdf

WfSaTrwWz3tinhlj0c/e4TENV9TDqzq1K0exQGMWsfM=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Любий В.В..pdf

xlSk/haxvKRy3mnZIcTE6CJtyrOHTBqEE+X3PuyIvVw=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Струк В.І..pdf

xx7BpPXDhmTHpIJR9O4GjxzuYq6Y33nrA1EEA0Ew/P8
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Фоменко Ю.В..pdf

BzEqSfTJNJONldFsMfoY7BAlAyyMOSzc98/HlYFdgrU=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Шелест Є.Л.pdf

mRZNo2eTEa5v7AU7ernZwOeptxHvsziT82znZjprATU=

Навчальний план за ОП

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основною ціллю ОП «Стоматологія» є забезпечення академічної підготовки з фундаментальних і клінічних
біомедичних наук та підготовки випускників до професійної діяльності лікаря-стоматолога на відповідній первинній
посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше
описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних
станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних
досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи згідно до затвердженого
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія». https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf
Особливістю новозатвердженої ОП є можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики,
можливість реалізувати її англійською мовою, узгодженість даної ОП із програмами інших країн, що надає Закон
України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії, що забезпечується унікальним підбором основних та
вибіркових компонентів ОП.
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6195%3A-221-&catid=75%3A2019-11-1109-42-20&Itemid=109&lang=uk
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
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Цілі ОП підготовки магістрів спеціальності «Стоматологія» повністю відповідають місії та стратегії, що вказані в
Концепції розвитку ХНМУ на 2015-2025 роки (редакція 2020 року). Згідно даного установчого документу, місія
університету полягає у створенні освітніх та наукових цінностей в галузі охорони здоров'я, сприянні розвитку
здоров'я відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-економічної ситуації, тобто
отриманні здобувачами вищої освіти якісних освітніх послуг для набуття відповідних компетентностей, задля
забезпечення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринку праці, що і є основною метою ОП
в застосуванні до підготовки лікарів стоматологів
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2335%3A2015-02-13-09-4144&catid=47%3A2015-02-12-14-54-06&Itemid=69&lang=uk
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначені Положеннями про
введення освітніх програм в ХНМУ (редакції 2019 р. та 2020 р.), Положенням про організацію освітнього процесу в
ХНМУ та Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності ХНМУ. Для реалізації ОП залучені
учасники абсолютно всіх груп академічної спільноти. При формулюванні цілей та програмних результатів
навчання ОП вивчалися освітні запити сучасного студентства, які були отримані у «скриньку довіри»
(dovira@knmu.kharkov.ua), в результаті проведених анкетувань, опитувань, обговорень, а також через роботу
студентського самоврядування (http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=392%3A2011-09-20-09-48-54&catid=38%3A2011-09-14-11-2739&Itemid=57&lang=uk&limitstart=4#content), представники якого входять до складу Вченої ради факультету, та під
час аудиторних занять, висловлюючи свої думки по вдосконаленню ОП викладачам. Випускники програми
залучаються до формування ОП шляхом обміну досвідом на спеціально організованих зустрічах. Інтереси та
пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників програми стосувались комплексності навчального процесу,
академічної мобільності, набуття практичних навичок і були враховані під час чергового перегляду.
- роботодавці
Інтереси та пропозиції роботодавців враховані на етапі формування ОП, так як вони є частиною академічної
спільноти ХНМУ і входять до складу Вченої Ради. Гарант ОП, проектна група та завідувачі кафедр ведуть постійний
діалог з роботодавцями щодо врахування сучасних тенденцій галузі в навчальному процесі. Отримана інформація
щодо компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікувань і потреб роботодавців, їх задоволення якістю
підготовлених випускників та відповідності перспективам спеціальності врахована в аспекті підготовки
кваліфікованого і максимально конкурентоспроможного фахівця для вітчизняного і міжнародного ринку праці.
- академічна спільнота
Для реалізації та забезпечення якості ОП залучені учасники всіх груп академічної спільноти. Керівництвом
університету були створені проєктна група, а також група забезпечення, завданням яких було оцінити та
переглянути кадрові, матеріально-технічні і організаційні ресурси, визначити освітній склад ОП, розробити
навчальний план і програми за дисциплінами, підготувати навчально-методичне забезпечення. Для оцінки якості
ОП було проведене її громадське обговорення на всіх рівнях – кожен із представників академічної спільноти зміг
висловити свої думки і пропозиції щодо удосконалення ОП, які детально обговорювались на відповідних
кафедральних, факультетських засіданнях і після отримання найоптимальнішого результату ОП було затверджено
на Вченій раді ХНМУ.
- інші стейкхолдери
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Тенденція прискорення розвитку спеціальності та ринку праці у галузі «Стоматологія» не підлягають сумнівам,
оскільки попит на послуги лікаря-стоматолога постійно великий. Сьогодні пріоритет пацієнтів – це якість
стоматологічної допомоги, що прямо пов’язано із формуванням у населення традиції піклування про своє здоров’я.
Ці аспекти безсумнівно відображаються у цілях та програмних результатах навчання ОП – виховання
висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за
спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності (Стандарт вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія»
для другого (магістерського) рівня вищої освіти).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Регіональний контекст ОП ґрунтується на необхідності підготовки максимально конкурентоспроможного фахівця,
оскільки регіон має надзвичайно розвинену мережу державних і приватних закладів, що надають стоматологічну
допомогу населенню і потребують висококваліфікованих фахівців. Тому при формулюванні цілей та програмних
результатів навчання ОП були враховані загальні сучасні пріоритети підготовки лікарів-стоматологів, сукупність
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вимог до кваліфікації фахівця, їх інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, що формуються у ході
освітньої діяльності ХНМУ. Результати навчання базуються на профілі ОП і описують те, що випускник знає, розуміє
і здатний виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
У результаті аналізу аналогічних вітчизняних та іноземних програм при формулюванні цілей та програмних
результатів навчання ОП було враховано особливості протоколів надання стоматологічної допомоги, відсоток
розподілу нормативних та вибіркових компонент ОП, організацію симуляційного навчання студентів. На нашу
думку, цей аналіз сприяв створенню максимально коректної ОП, яка відповідає новітнім вимогам вищої освіти та
сьогодення. Особливістю оновленої ОП є можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики,
можливість реалізації її англійською мовою, узгодженість даної ОП із програмами інших країн завдяки розширенню
списку вибіркових дисциплін, що надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
ОП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія» була складена на
основі стандарту вищої освіти, що був прийнятий і затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №879
від 24.06.2019 року та відповідно до нормативно-правової документації, а саме чинних Закону України «Про вищу
освіту», Закону України «Про освіту», діючих Постанов Кабінету Міністрів України у даній сфері, Національного
класифікатора професій України, Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і, звісно,
Міністерства освіти і науки України. Згідно Стандарту ціллю підготовки фахівця другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальності 221 «Стоматологія» є підготовка фахівця, здатного
розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я або у процесі навчання, що
характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога. У ОП
закладені інтегральні, загальні і фахові компетентності та визначені відповідні результати навчання, що
досягаються через вивчення здобувачами освітніх компонентів, зокрема медичної біології, анатомії, стоматології,
внутрішньої медицини та ін., до реалізації залучені провідні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями
докторів і кандидатів медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і
професійної активності, сучасне матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення, що
гарантує академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до
професійної діяльності лікаря-стоматолога на відповідній первинній посаді.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
-

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
300
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
225
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
75
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
ОП складена таким чином, що обов’язкові і вибіркові компоненти сприяють розвитку певних інтегральних,
загальних і фахових компетентностей. Здобувачі вищої освіти вчаться виділяти та ідентифікувати провідні клінічні
симптоми та синдроми, збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний
розвиток, стан органів щелепно-лицевої ділянки, призначати та аналізувати додаткові методи обстеження,
визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття
обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних; встановлювати діагноз
невідкладних станів за будь-яких обставин; планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних
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захворювань серед населення для запобігання їх розповсюдження; визначати підхід, план, вид та принцип
лікування стоматологічного захворювання; визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при
лікуванні стоматологічних захворювань; визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній
патології; проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними
схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи. Таким чином, основний фокус ОП
направлений на здобуття здобувачами вищої освіти знань з питань охорони здоров’я населення, діагностики,
лікування та профілактики стоматологічних захворювань, необхідних для здійснення професійної діяльності.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному медичному
університеті (затверджено наказом ХНМУ від 27.08.2019 № 305) здобувач вищої освіти має право на академічну
свободу і може самостійно формувати свій індивідуальний навчальний план на підставі навчального плану ОП 221
«Стоматологія», яка відповідно до Закону України «Про вищу освіту» має 225 кредитів обов’язкових (фахових)
компонентів, що становить 75% від загального обсягу, та 75 кредитів вибіркових компонентів, тобто 25% від
загального обсягу (у попередніх редакціях становили лише 6%). Таким чином, у ХНМУ здобувачі вищої освіти
мають право і можуть у встановленому порядку обирати для себе вибіркові дисципліни, формуючи індивідуальну
освітню траєкторію і індивідуальний навчальний план. Порядок та умови вибору вибіркових дисциплін визначено
Положенням про порядок та умови вибору студентами Харківського національного медичного університету
вибіркових дисциплін (затверджено наказ ХНМУ від 21.12.2019 № 520).
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Механізм реалізації права на вибір навчальних дисциплін передбачає певні організаційні процедури: відповідно до
навчального плану ОП визначаються кількість вибіркових дисциплін, їх тривалість та форми контролю; до 10
вересня поточного навчального року на сайті університету навчально-методичний відділ оприлюднює перелік
вибіркових дисциплін на поточний (для 1 курсу) та наступний навчальний рік (для старших курсів), серед яких
студенти обирають цікаві для них напрямки. Це можуть бути дисципліни гуманітарної підготовки, які розвивають
морально-етичні цінності, академічну мобільність, забезпечують всебічний освітній і культурний розвиток
особистості та формують світогляд майбутнього фахівця. Вибір здобувачами вищої освіти дисциплін професійної та
практичної підготовки сприятиме посиленій орієнтації у майбутній діяльності і особистісному професійному
зростанні. Таке право вибору має кожен студент. Далі сформовані робочі навчальні плани з урахуванням вибраних
студентами дисциплін надаються на затвердження до Вченої ради ХНМУ; навчально-методичним відділом
складається розклад занять відповідно до затверджених навчальних планів. Вибіркові дисципліни заносяться до
індивідуального навчального плану студента. Протягом першого місяця навчального року деканатом
стоматологічного факультету проводяться виробничі збори студентів, де їм представлено перелік вибіркових
дисциплін. В університеті запроваджена практика проведення на всіх курсах інформаційних заходів «Ярмарка
вибіркових дисциплін», де кафедри презентують курси за вибором. Крім того, здобувачі освіти знайомляться зі
змістом вибіркових дисциплін та порядком їх вивчення через силабуси, що розміщені на сторінці ОП вебсайту
університету. Визначившись із вибором, здобувач вищої освіти подає заяву і співробітники деканату із старостами
груп формують списки і групи відповідно заявлених інтересів. Згідно до Положення, у групи формують від 14 до 18
осіб для гуманітарних дисциплін та від 8 до 12 осіб для професійно-орієнтованих дисциплін. У разі, якщо для
вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась група з мінімальною кількістю студентів, то декан
доводить до відома студентів перелік вибіркових дисциплін, що не будуть вивчатись. Після цього студент протягом
тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої сформувалась (чи формується) кількісно достатня група
студентів. На сьогоднішній день це сприяє економії ресурсів ХНМУ, проте університет постійно удосконалює
процедури обрання вибіркових освітніх компонентів для того, щоб максимально урахувати інтереси і думки
кожного здобувача вищої освіти.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка студентів регламентується Положенням про проведення практичної підготовки студентів
ХНМУ (наказ ХНМУ №147 від 22.06.2020 року) та реалізується через проведення виробничої практики, опанування
практичних навичок на практичних заняттях професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема в роботі з фантомами.
ОП і навчальним планом передбачено практичну підготовку здобувачів вищої освіти і відведено на неї 18 кредитів
ЄКТС, з яких 3 кредити виділено на сестринську практику у стоматології, 4 кредити – на виробничу лікарську
практику і 11 кредитів на виробничу стоматологічну практику. Університетський стоматологічний центр є важливим
осередком набуття практичних навичок, проте користуючись академічною свободою у практиці, здобувачі вищої
освіти можуть обирати як базу практики, так і її керівника. Гарант ОП, проектна група і завідувачі кафедр ведуть
постійний діалог із роботодавцями щодо потреб, очікувань та вимог до майбутніх фахівців, розширюють перелік
клінічних баз для максимально продуктивного навчання. Практична підготовка дозволяє сформувати у здобувача
вищої освіти саме ті компетентності, які він не може відпрацювати теоретично і на фантомах. Потрапляючи
безпосередньо у середовище майбутньої роботи, у студента є можливість застосовувати свої знання у практичній
діяльності, навчитися швидко адаптуватися і діяти в залежності із ситуацією, розуміючи всю серйозність і
відповідальність моменту, чого неможливо досягти у роботі із фантомами.
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
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результатам навчання ОП
Усі компоненти ОП, як обов’язкові так і вибіркові, у тій чи іншій мірі забезпечують здобувачам вищої освіти набуття
соціальних навичок. Це передбачено такими загальними компетентностями як здатність бути критичним і
самокритичним працювати в команді, прагнення до збереження навколишнього середовища, здатність діяти
соціально відповідально та свідомо (психологія спілкування, етикет у суспільстві, етикет в медицині, онови
соціальної психології здатність та ін..), зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Набуття
соціальних навичок забезпечуються застосуванням в освітньому процесі сучасних проблемно-орієнтованих форм та
методів навчання, таких як рольові ігри, кейс метод, стимуляційне навчання, команді та групові завдання та інше. В
рамках ОП формуванню soft skills сприяють робота здобувачів вищої освіти у студентських наукових товариствах,
самоврядування, психологічна служба університету. Програмні результати ставлять за мету усвідомлювати та
керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній
культурний рівень, дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Оскільки професійний стандарт за спеціальністю 221 «Стоматологія» відсутній, зміст ОП орієнтований на здобуття
компетентностей відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій. У ОП повністю враховані всі
вимоги, необхідні для здобуття відповідного ступеня вищої освіти (для освітньо-професійної програми – 300
кредитів ЄКТС, не менше 65% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю), відповідають вимогам програмні результати навчання,
компетентності і ресурсне забезпечення. Окрему увагу було приділено академічній мобільності, а також вимогам до
наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. ОП спроможна у повній мірі виконувати вимоги
стандарту і досягати заявлених у програмі результатів навчання у відповідності до критеріїв оцінювання якості ОП.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти в
ХНМУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ХНМУ. Навчальний час здобувача вищої
освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки за
магістерським рівнем вищої освіти. Навчально-методичний відділ формує розклад таким чином, щоб розподілити
60 кредитів ЄКТС (1800 год) на навчальний рік, щоб навантаження на 1 навчальний тиждень, яке складається з
годин лекцій, практичних занять, семінарських занять, самостійної роботи, не перевищувало 45 академічних годин
(2025 хв), а на один навчальний день – 9 академічних годин (405 хв). Для моніторингу навчального навантаження
здобувачів вищої освіти в ХНМУ задіяна навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти, яка
є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти. Одним із основних завдань лабораторії є
організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів ХНМУ та формування на цій основі
рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП «Стоматологія» за дуальною формою освіти не здійснюється, проте ми
прагнемо до її реалізації і маємо матеріально-технічні можливості для її впровадження, оскільки, по-перше, кафедри
є клінічними і розташовані на базі університетського стоматологічного центру і міських стоматологічних поліклінік;
по-друге, студенти мають змогу відпрацьовувати практичні навички у спеціально створених фантомних класах на
симуляційних моделях; по-третє, виробнича практика передбачає навчання безпосередньо у стоматологічних
відділеннях лікувально-профілактичних закладів.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=33&lang=uk
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Вступ на 1 курс спеціальністі 221 «Стоматологія» ОП «Стоматологія» проводиться на основі повної загальної
середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в
передбачених Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну
загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік
вступу з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
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учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу) на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти
фізичних (юридичних) осіб зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти). Для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю «Стоматологія» вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання (результати вступних іспитів) з другого (біологія або хімія) та третього конкурсного предмета
(математика або фізика) з балами 150 та вище та української мови та літератури з балами 130 та вище. При
визначені формули розрахунку конкурсного балу найбільший ваговий коефіцієнт встановлюється для профільних
предметів, як біологія та хімія, рівень знань з яких є визначальним для професійного відбору та є фундаментом для
набуття фахових компетенцій за ОПП «Стоматологія»
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визначення результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентується «Положенням про порядок
перезарахування навчальних дисциплін (кредитів ECTS) та визначення академічної різниці» у ХНМУ (розміщено на
сайті).
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk Перезарахування здійснюється за заявою студента на
підставі академічної довідки, додатку до документу про вищу освіту, навчальної картки студента, згідно з
індивідуальним навчальним планом відповідного семестру шляхом їх порівняння (на відповідність змісту
дисципліни ОП, загальному обсягу годин та кредитів ЕСТS, форми підсумкового контролю) в залежності від рівня
співвідношення або шляхом одноосібного рішення декана факультету або рішення декана на підставі висновку
комісії. При перезарахуванні зберігається раніше здобута позитивна оцінка навчальних досягнень студента.
Дисципліни, які на момент переведення студента не вивчались ним повністю становлять академічну різницю.
Академічна різниця з навчальних дисциплін та графік ліквідації академічної різниці визначається деканатом
факультету. Здобувачі освіти, яким вона визначена, мають ліквідувати її в терміни, визначені графіком ліквідації
академічної різниці, до початку екзаменаційної сесії, затвердженим наказом ректора. До ІПН здобувача освіти
вносяться записи про перезарахування результатів навчання та ліквідацію академічної різниці, які засвідчуються
підписом декана
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Наприклад, у 2018-2019 навчальному році з Буковинського державного медичного університету на 2й курс
стоматологічного факультету ХНМУ була переведена студентка Забайрачна П.А., їй було перезараховано
дисципліни, вивчені у БДМУ, академічну різницю вона успішно ліквідувала і навчається зараз на четвертому курсі.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
На сьогодні проєкт положення про Визнання результатів навчання набутих в неформальній та інформальній освіті
пройшов процедуру обговорення та знаходиться на етапі затвердження ВР.
При цьому слід зауважити, що в університеті і наразі широко запроваджені практики врахування досягнень
здобувачів отриманих в неформальній освіті та позааудиторний час, зокрема Положенням про академічну
мобільність врегульовано порядок визнання результатів академічної мобільності, Інструкцією про оцінювання
навчальної діяльності при Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу в ХНМУ
передбачено додаткові бали до поточної діяльності за виконання наукового дослідження, презентації наукових
результатів на конференціях, участь в майстер-класах, наукових семінарах, поглибленого самостійного опанування
навчального матеріалу.
Визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіти для НПП визначені Положенням про
підвищення кваліфікації НПП.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
-

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Освітній процес у ХНМУ регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Харківському
національному медичному університеті (затверджено наказом ХНМУ від 27.08.2019 № 305). Освітній процес
здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, виконання
індивідуальних завдань, контрольні заходи. При організації освітнього процесу в Університеті враховуються
принципи академічної свободи для всіх учасників. Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне,
лабораторне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Перелік форм та методів навчання та викладання,
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що застосовуються викладачами, (табл. 3) забезпечують досягнення програмних результатів навчання. В організації
навчання віддається перевага проблемно-орієнтованим, інтерактивним, симуляційним методам навчання, що
дозволяють набувати здобувачам як фахові компетентності, так і широке коло соціальних навичок. Особлива увага
приділяється симуляційному навчанню, роботі з фантомами, що сприяє розвитку практичних навичок,
формуванню власного досвіду. Відвідування навчальних занять здобувачами освіти є обов’язковим, в разі
відсутності на занятті студент повинен його відпрацювати у вільний від занять час (безкоштовно або за платню).
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентроване навчання передбачає зміщення акцентів в освітньому процесі, в якому студент постає на рівні із
викладачем і має право самостійно вибудовувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Форми та методи
навчання і викладання, що реалізовано в ХНМУ направлені на активне залучення здобувачів до отримання знань,
навичок, умінь. Студент є активним учасником навчання завдяки широкому впровадженню в освітній процес
стимуляційних методів навчання, проблемно-орієнтованого навчання, кейс методу та інше. Наприклад, при
проведенні заняття у демонстративній формі коли студенти готують доповіді із презентаціями вони мають змогу
проявити не тільки свої знання з підготовленої тематики, а й розкрити свій ораторський та творчий потенціал.
Дистанційне навчання забезпечує можливість обміну навчальною інформацією за допомогою сучасних
комунікаційних технологій, можливість швидкого фідбеку викладачів. Це дає змогу студентам більш впевнено себе
почувати в стінах університету, розкривати у повній мірі їх потенціал і залучати до наукової діяльності. Згідно з
результатами опитувань, здобувачі вищої освіти відзначають високий рівень задоволеності застосовуваними
методами навчання і викладання. В університеті існує політика запобігання випадкам дискримінаційної поведінки
серед усіх учасників освітнього процесу (Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків,
пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією в ХНМУ) про будь-які випадки, пов'язані з порушенням
прав, студенти інформують, користуючись скринькою довіри
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Викладання в ХНМУ основане на принципах академічної свободи, які застосовуються в межах ОП. Викладачі
можуть обирати ті форми і методи навчання, які максимально реалізують мету заняття або компонента освітньої
програми в цілому, самостійно і незалежно здійснювати педагогічну і наукову діяльність, пропонувати вибіркові
дисципліни і їх зміст, брати участь в оцінюванні і моніторингу ОП, вносити пропозиції щодо їх удосконалення та
оновлення. Для здобувачів вищої освіти принципами академічної свободи забезпечується можливість через
представників студентського самоврядування вносити зміни в ОП, пов’язані з її змістом, методами і засобами
навчання, брати участь у моніторингу якості викладання та в програмах академічної мобільності за ОП.
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Інформаційний супровід здобувачів щодо організації освітньої діяльності реалізується через вільний доступ до
інформації на сайті університету. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надається учасникам освітнього процесу в перший день
занять. Проте вони можуть отримати цю інформацію безпосередньо на кафедрі, де будуть проводитись заняття або
ж віртуально – на сайті кафедри та у системі дистанційної освіти Moodle - заздалегідь до початку занять всі необхідні
документи (силабуси, ОП, методичні рекомендації, розклад та ін..) надаються у вільний доступ.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Здобуття здобувачами вищої освіти певних загальних і фахових компетенцій, передбачених ОП «Стоматологія»,
неможливе без участі у різного типу досліджень. Єдність освіти і науки є ключовим принципом політики ХНМУ.
Цей принцип реалізується фінансуванням наукової діяльності, концентрацією ресурсів на підготовці молодих
вчених, розвитку студентської науки, поглибленим співробітництвом і кооперацією університету з іншими освітніми
і науково-дослідницькими закладами, інтенсифікацією наукових досліджень, формуванням освітнього контенту на
основі новітніх наукових досліджень. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес, що
забезпечує відповідність змісту освіти сучасним тенденціям розвиту медичної науки. На кожній кафедрі функціонує
студентське наукове товариство. Робота зі студентами на здобуття ними дослідницьких компетенцій включає їх
залучення до вирішення пріоритетних наукових задач та до виконання науково-дослідних робіт. В організації
молодіжної науки велику роль відіграє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
ХНМУ. Щороку проводяться молодіжні заходи і наукові форуми: «ISIC» (традиційна міжнародна конференція
студентів), Фестиваль молодіжної науки, Ніч науки, Наукові пікніки і квести, етапи Всеукраїнської студентської
олімпіади і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнська он-лайн конференція студентів та
молодих вчених «KhIASM 2020 online» та багато інших. Студенти активно беруть участь у конкурсах наукових робіт
для отримання грантів від ТОВ «Сінево Україна», а також для участі у Фестивалі Міжнародної науководослідницької мережі USERN. Яскравими прикладами заходів, які демонструють зв'язок науки, освіти і практики, є
інтелектуально-практичні змагання з хірургічної стоматології «Крок до майстерності-2019» і щорічний конкурс
професійної майстерності студентів-стоматологів «Сяйво посмішки. Мистецькі майстерні». Участь студента у
науковій діяльності підвищує його рейтинг, який враховується при призначенні стипендій, розподілу путівок до
студентських таборів, фінансуванні у конференціях, форумах, олімпіадах, виставках тощо.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Перегляд ОП здійснюється не рідше одного разу в два роки з метою її оновлення і модернізації. Оновлення змісту
освітніх компонентів є важливою складовою перегляду ОП та забезпечує відповідність змісту освіти ОП сучасним
досягненням медичної науки й практики та потребам ринку праці й може бути ініційовано викладачами,
здобувачами ВО, проєктною групою, гарантом ОП, відповідною науково-методичною комісією, в тому числі на
підставі рекомендацій наданих випускниками, роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Викладачі, широко
користуючись правами академічної мобільності і академічної свободи, відстежують і впроваджують в освітню
діяльність наукові здобутки галузі, інших ЗВО України і світу, а також результати власних наукових досліджень,
вміщуючи новітню інформацію у зміст лекцій, методичні розробки для студентів. Результати НДР викладачів
впроваджуються в навчальний процес, зокрема впроваджено клінічно-орієнтовані технології добору
конструкційних та допоміжних зуботехнічних матеріалів при виготовленні знімних та незнімних конструкцій
зубних протезів, новітні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дорослих та
дітей, сучасні хірургічні втручання в щелепно-лицеву область.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Міжнародна діяльність в університеті регламентується «Стратегією інтернаціоналізації ХНМУ на 2019-2025рр.».
Активний розвиток академічної мобільності студентів і викладачів відбувається як у рамках договорів про
співробітництво, так і за рахунок участі у європейських і американських програмах і конкурсах. Здійснюється
міжнародне співробітництво у сфері сумісних наукових досліджень в рамках національних і міжнародних проектів і
програм. Зокрема, з Державним Університетом Медицини та Фармації ім. Ніколая Тестеміцану Республіки Молдова,
Литовським Університетом Природних Наук (Каунас, Республіка Литва), Західно-Казахстанським державним
медичним університетом ім.М.Оспанова, Інститутом фізіологічної реабілітації Академії наук Чеської республіки та
ін.. Міжнародне науково-освітнє співробітництво також включає направлення молодих вчених та студентів в
зарубіжні наукові центри та ЗВО, запрошення іноземних вчених та відрядження своїх співробітників за кордон для
читання лекцій, публікації своїх наукових здобутків у закордонних наукових виданнях, активну участь в зарубіжних
наукових форумах і проведення аналогічних в ХНМУ. Так, з метою обміну практичного досвіду у стоматологічній
діяльності викладачі кафедри терапевтичної та дитячої стоматології були запрошені до Західно-Казахстанського
державного медичного університету ім. М.Оспанова. Студенти беруть участь у міжнародних обмінах із Болгарією,
Азейбарджаном та ін.. Крім того студенти та НПП мають безкоштовний доступ до міжнародних наукових баз даних
(Medline, PubMed та ін)

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ХНМУ використовуються такі види контролю: вхідний,
поточний, підсумковий та відстрочений. Вхідний контроль проводиться на всіх курсах на першому занятті за
завданнями, що відповідають програмі попереднього навчання. Як правило, застосовується тестова форма.
Результати аналізуються і враховуються при розробці заходів з надання індивідуальної допомоги здобувачам вищої
освіти, коригування навчального процесу. Основним завданням поточного контролю є перевірка рівня
самопідготовки здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи і забезпечення зворотного зв’язку
здобувача з викладачем. Проводиться поточний контроль на кожному аудиторному занятті, окрім лекцій, у формі
усного опитування або письмового експрес-контролю, виступів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у
формі комп’ютерного тестування, ректорських контрольних робіт. Отримані результати використовуються для
коригування методів навчання, а також для планування самостійної роботи здобувачем вищої освіти.
Більш повна перевірка програмних результатів навчання проводиться на підсумковому контролі, який забезпечує
оцінку результатів навчання здобувачів вищої освіти на проміжних або заключному етапах їх навчання і включає в
себе семестровий контроль і атестацію. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку або
заліку чи екзамену, які визначені навчальним планом і програмою окремо для кожної дисципліни. Ці форми
контрольних заходів у повній мірі дають можливість встановити відповідність набутих здобувачем вищої освіти
компетентностей програмним результатам навчання ОП на певному етапі (диференційований залік, іспит) або на
завершальному (атестація випускників). Відстрочений контроль проводиться через деякий час після вивчення
дисципліни, як правило, у вигляді тестування і не впливає на результативність навчання здобувача вищої освіти,
проводиться вибірково для вивчення життєвості засвоєних знань, контролю якості освітнього процесу та
удосконалення критеріїв оцінювання навчальних здобутків.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Вибір контрольних заходів на ОП «Стоматологія» ґрунтується на Положенні про організацію освітнього процесу у
ХНМУ та Інструкції з оцінювання навчальної діяльності при ЄКТС організації навчального процесу у ХНМУ, де
розміщені роз’яснення щодо всіх форм контрольних заходів. Із повною інформацією про форми контролю здобувачі
вищої можуть ознайомитись у силабусах відповідних освітніх компонентів на сайті ХНМУ. Чіткість та зрозумілість
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форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується також
безпосередньою роботою викладачів зі студентами – роз’ясненням щодо особливостей і вимог тієї чи іншої форми
контролю, критеріїв оцінювання. Кожного року навчально-науковим інститутом якості освіти, через опитування
студентів, відбувається збір інформації щодо чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання досягнень. Це є потужним підґрунтям для вдосконалення освітнього процесу та програм навчальних
дисциплін.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання міститься в силабусах, з якими здобувачі мають
можливість ознайомиться на сайті університету. Обов’язковою є практика роз’яснення учасникам освітнього
процесу порядку проведення контрольних заходів та критеріїв оцінювання в перший день занять за кожною
дисципліною. Крім того, інформація щодо контрольних заходів розміщені на інформаційних стендах кафедр та в
деканаті. Для студентів на сайті кафедри та інформаційно-освітньому порталі «Дистанційне навчання ХНМУ» ще до
початку занять доступні всі документи, що необхідні для успішного опанування освітнім компонентом. Графік
проведення екзаменаційної сесії та підсумкової атестації представлений на сайті університету
http://31.128.79.157:8080/
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Форма атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» повністю відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» і здійснюється у формі об’єднаного структурованого
клінічного іспиту (ОСКІ). ОСКІ здійснюється згідно Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного
іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» і має
декілька складових - інтегрований тестовий іспит «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування,
які проводить Центр тестування при МОЗ України, ОСКІ, який оцінює готовність випускника до провадження
професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних)
компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі і проводиться екзаменаційною
комісією університету, яка формується і затверджується наказом ректора. Основною її метою є оцінка відповідності
рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. Відповідно до Положення про організацію і
проведення атестації випускників в ХНМУ атестація проводиться абсолютно відкрито і прозоро, тобто здобувач
вищої освіти чи інші присутні особи можуть вільно проводити аудіо- чи відео фіксацію атестаційного екзамену.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється наступними документами ХНМУ: Положення про
організацію освітнього процесу у ХНМУ (затверджено наказом ХНМУ від 27.08.2019 № 305); Інструкція з
оцінювання навчальної діяльності при Європейській кредитно-трансферній
системі організації навчального процесу у ХНМУ (затверджено наказом ХНМУ
від 22.02.2016 № 52); Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю здобувачів освіти ХНМУ;
Положення про огранізацію та проведення атестації випускників у ХНМУ; Положення про організацію та
проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту для студентів;
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk
Документи знаходяться у вільному доступі на сайті ХНМУ та у методичному відділі ХНМУ і учасники освітнього
процесу можуть з ними ознайомитись.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Для проведення атестації студентів створюються екзаменаційні комісії, склад яких затверджується наказом ректора.
До складу екзаменаційних комісій долучаються представники роботодавців. Екзаменатори обов’язково
дотримуються відповідних нормативних документів, які мають єдині і чіткі критерії оцінки, забезпечують рівні
умови проведення іспитів (зміст і наповнення екзаменаційних білетів, тривалість підготовки та ін.), вільний доступ
до інформації про них. До того ж поточна успішність кожного здобувача вищої освіти відображена в електронному
журналі АСУ університету. Атестація проводиться відкрито і прозоро – студенти чи інші присутні особи можуть
вільно проводити аудіо- чи відео фіксацію атестаційного екзамену. Екзаменатори, як і всі інші учасники освітнього
процесу, щоденно керуються Статутом ХНМУ, Положенням про організацію і проведення атестації випускників в
ХНМУ, Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності, про посилення заходів, направлених на
профілактику і протидію корупції у діяльності університету, Роз’ясненням щодо питань запобігання конфлікту
інтересів. Порядок врегулювання конфлікту інтересів в роботі співробітників університету та навчальній діяльності
здобувачів визначено Антикорупційною програмою ХНМУ та іншими антикорупційними документами,
затвердженими в університеті
http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=68&lang=uk. Прикладом
запобігання конфлікту інтересів є недопущення до роботи в екзаменаційній комісії НПП, діти яких складають
атестацію.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності при Європейській
кредитно-трансферній системі організації навчального процесу в ХНМУ», у випадку незадовільної оцінки повторна
здача семестрового контролю допускається не більше двох разів. Перший – науково-педагогічному працівнику
кафедри, другий комісійно. Оцінка комісії є остаточною. Якщо здобувач вищої освіти протягом семестру отримав не
більше як дві незадовільні оцінки, то ліквідувати дану академічну заборгованість він може до початку наступного
семестру. Якщо студент не склав іспит, то повторне складання можливе лише після закінчення екзаменаційної сесії,
тільки в період канікул. Для ліквідації академічної заборгованості завідувач відповідної кафедри визначає графік
перездачі, а деканат стоматологічного факультету оформлює додаткову екзаменаційну відомість, яку екзаменатор
має повернути не пізніше наступного дня. При комісійній перездачі відомість має бути підписана усіма членами
комісії. Наприклад, студентка Ісломова Д.В. при складані іспиту з анатомії у 2019/2020 навч. році отримала
незадовільну оцінку, після закінчення екзаменаційної сесії була допущена до перескладання в період канікул, за
результатами якого отримала оцінку «добре».
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
На випадок виникнення ситуації, коли здобувач вищої освіти не задоволений результатом контрольного заходу, в
ХНМУ розроблено і затверджено «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю учасників
навчального процесу в ХНМУ», яким урегульовується порядок оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів.
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk Наприклад, якщо студент незадоволений своєю оцінкою,
він може подати заяву декану стоматологічного факультету, на основі якої буде створена комісія із представників
кафедри, декана, представників органів студентського самоврядування стоматологічного факультету і студентської
профсоюзної організації. Комісія розглядає всі матеріали, що стосуються успішності студента з даної дисципліни.
Результати розгляду апеляції фіксуються у протоколі засідання комісії і підтверджуються підписами усіх її членів, а
також вносяться до додаткової екзаменаційної відомості. За результатами апеляції оцінка студента може бути
підвищена, якщо апеляційна комісія прийме рішення про невідповідність попереднього оцінювання знань студента
на підсумковому контролі рівню якості його знань, або бути не зміненою у протилежному випадку. За час існування
ОП «Стоматологія» випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ХНМУ містять наступні документи:
Концепція розвитку ХНМУ на 2015-2025 роки, редакція 2020 р.
Кодекс академічної доброчесності ХНМУ
Кодекс корпоративної етики ХНМУ
Положення про академічну доброчесність
Положення про групу академічної доброчесності ХНМУ
Положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами ХНМУ
Положення про порядок перевірки у ХНМУ текстових документів – дисертаційних робіт, звітів за науководослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури, навчальнометодичних видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень.
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2335%3A2015-02-13-09-4144&catid=47%3A2015-02-12-14-54-06&Itemid=69&lang=uk
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності Університет забезпечує доступ до платформ з
надання послуг на перевірку робіт (підручників, посібників, монографій, статей, дисертацій, рефератів тощо)
учасників освітнього процесу на наявність плагіату - StrikePlagiarism.com та Unicheck.com, використання яких
регламентується відповідним договором. Згідно до Положення про порядок перевірки в ХНМУ текстових
документів, перевірці на наявність текстових запозичень підлягають дисертаційні роботи, звіти за науководослідними роботами, наукові публікації, матеріали наукових форумів, навчальна література, навчально-методична
видання та засоби навчання, кваліфікаційні роботи здобувачів.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Університет є учасником проєкту Американських Рад з міжнародної освіти «Ініціатива академічної доброчесності та
якості освіти» (Academic IQ), що проходить за сприяння Посольства США в Україні, МОН України та НАЗЯВО.
З метою популяризації академічної доброчесності в ХНМУ проводяться очні та онлайн лекції, семінари, майстеркласи. Створена Група сприяння академічній доброчесності ХНМУ
(http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2520%3A2015-04-30-08-1046&catid=20%3A2011-05-17-09-30-17&Itemid=40&lang=uk), основними завданнями якої є загальна координація та
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популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в університеті та
попередження їх порушень. Задля запобігання порушень політики академічної доброчесності в межах ОП
«Стоматологія» для студентів 1-го курсу розроблений і реалізується курс «Академічна доброчесність». Активно
працюють у цьому напрямку також працівники бібліотеки ХНМУ, постійно проводячи семінари із презентаціями
для студентів і викладачів та забезпечуючи вільний доступ до веб-сторінок, що популяризують академічну
доброчесність. Пропагування принципів академічної доброчесності є важливим напрямом діяльності студентського
самоврядування та наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХНМУ. Злагоджена і
чітка робота педагогічних колективів кафедр, деканату та керівництва університету, їх особистий приклад стають
внутрішнім переконанням для студентів дотримуватись та поширювати культуру академічної доброчесності.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Процедуру при виявлені порушення академічної доброчесності унормовано в Кодексі академічної доброчесності
ХНМУ та у Положенні про порядок перевірки в ХНМУ текстових документів – дисертаційних робіт, звітів за
науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури,
навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень. При виявленні порушень
співробітниками ХНМУ вони мають написати пояснювальну записку на ім’я ректора університету та після
детального розгляду справи можуть отримати дисциплінарне стягнення, бути звільненими із займаної посади,
позбавленими звання або кваліфікаційної категорії, наукового ступеня чи вченого звання. Щодо здобувачів вищої
освіти, то їх академічна відповідальність може полягати у вигляді повторного проходження оцінювання або
відповідного освітнього компонента ОП, позбавлення академічної стипендії або наданих університетом пільг з
оплати за навчання, відрахування з ХНМУ. Також до всіх учасників освітнього процесу може бути застосована інша
відповідальність, передбачена чинним законодавством. Прикладом порушення академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти є плагіат історії хвороби стоматологічного пацієнта. В такому випадку робота анулюється і
проводиться курація іншого пацієнта.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Конкурсний добір викладачів ОП «Стоматологія» проводиться згідно «Порядку заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників ХНМУ». Для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад наказом ректора
університету створюється спеціальна Конкурсна комісія, яка розглядає відповідність наданих кандидатами
документів умовам конкурсу та вимогам законодавства. Головною метою конкурсу є добір науково-педагогічних
працівників, задіяних до реалізації ОПП «Стоматологія», академічна та професійна кваліфікація яких, забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. При позитивному
рішенні комісії документи передаються на відповідну кафедру, яка оцінює професійний рівень кандидатів шляхом
подальшого вивчення документів та результатів проведення ними відкритих пробних лекцій чи практичних занять.
Враховуються також досвід і стаж роботи, наявність стажування в Україні і закордоном, володіння інноваційними
методами і технологіями навчання, рівень англійської мови. На основі отриманих результатів кафедра дає висновок
про професійні якості претендентів з відповідними рекомендаціями і передає його голові Конкурсної комісії та на
розгляд Вченої ради стоматологічного факультету. Обрання на посаду здійснюється шляхом таємного голосування.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці є безпосередніми учасниками освітнього процесу і беруть активну участь у його організації та залучені
до практично-професійної підготовки здобувачів освіти, моніторингу ОПП, визначення подальших напрямів
вдосконалення організації освітнього процесу з урахуванням вимог ринку праці, реалізації спільних наукових та
освітніх проєктів. Наприклад, директор Університетського стоматологічного центру ХНМУ Бірюкова М.М. є членом
Вченої ради університету, членом екзаменаційної комісії об’єднаного структурованого клінічного іспиту зі
спеціальності «Стоматологія», членом журі конкурсів «Сяйво посмішки». Творчі майстерні» та «Крок до
майстерності-2019». До того ж, як і інші стейкхолдери, бере участь у розробці та перегляді ОП «Стоматологія» і
залучається до експертного оцінювання якості освіти. До викладання дисциплін залучені головний лікар КНП
«Міська стоматологічна поліклініка №2» ХМР Шєпілєв В.В., завідувач стоматологічним відділенням КЗОЗ
«Обласна дитяча лікарня» Одушкіна Н.В., головний лікар ТОВ "СІЛК-2016" Кузнєцов Р.В., головні лікарі приватних
стоматологічних клінік Ющенко П.Л., Фоменко Ю.В, Богатиренко М.В. та ін.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Серед викладачів ОП «Стоматологія» багато професіоналів-практиків, експертів галузі та представників
роботодавців, які із великим задоволенням читають лекції та діляться своїм практичним досвідом. Кафедри мають
договори про співробітництво як із державними закладами охорони здоров’я (Головний лікар КНП «Міська
стоматологічна поліклініка №2» ХМР Шєпілєв В.В. викладає дисципліну «Терапевтична стоматологія», завідувач
стоматологічним відділенням КЗОЗ «Обласна дитяча лікарня» Одушкіна Н.В. викладає дисципліну «Дитяча
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хірургічна стоматологія» та ін.), так із приватними (Головний лікар ТОВ "СІЛК-2016" Кузнєцов Р.В. викладає
дисципліну «Ортопедична стоматологія»). Для студентів систематично проводяться практичні майстер-класи на
базах клінічних закладів практикуючими лікарями-стоматологами, наприклад на базі ФО-П Фоменко Ю.В.).
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
ХНМУ всебічно сприяє професійному розвитку своїх викладачів, їх безперервному навчанню і підвищенню
кваліфікації. Зокрема, викладачі ОП «Стоматологія» на базі ННІПО можуть проходити цикли тематичного
удосконалення, спеціалізації, стажування, отримати другу вищу освіту за спеціальностями «Публічне управління і
адміністрування», «Освітні, педагогічні науки». До того ж, професорсько-викладацький склад може підвищувати
свою кваліфікацію і поза межами ХНМУ, зокрема в рамках академічної мобільності керівництво сприяє
проходженню стажувань у інших провідних закладах вищої освіти України і світу, участі у міжнародних форумах.
Так, наприклад, на час стажування доцента кафедри ортопедичної стоматології Ярової А.В. у Варшаві (Uczciwosc
academicka ) 2019 року їй було надано можливість перебувати у відрядженні зі збереженням середньої заробітної
платні. Успішно працює внутрішньоуніверситетська система підвищення педагогічної кваліфікації викладачів
«Школа молодого викладача» (навчання закінчили вже 79 викладачів ОП «Стоматологія») та «Школа досвідченого
лектора». До того ж в цьому навчальному році ХНМУ отримав ліцензію на проведення підвищення педагогічної
кваліфікації викладачів, що надає можливість безкоштовно вдосконалювати педагогічну майстерність викладачам
університету. Професійному розвитку також сприяє проведення відкритих занять, взаємовідвідування та
відвідування занять завідувачами кафедр, що допомагає звернути увагу на моменти, які необхідно допрацювати та
відзначити позитивні.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В університеті розвиток професійної, зокрема викладацької майстерності заохочується як моральними, так і
матеріальними стимулюваннями. Науково-педагогічні працівники заохочені у підвищенні викладацької
майстерності, оскільки це підвищує особистий рейтинг викладача і враховується під час конкурсу на заміщення
вакантних посад та отриманні вченого звання. В якості морального та матеріального стимулювання професійного
розвитку в ХНМУ, в першому серед медичних ЗВО України, була введена рейтингова система оцінювання діяльності
викладачів (http://31.128.79.157/sierep/index.php), за результатами якого проводиться їх преміювання, в тому числі
за показники викладацької майстерності. В університеті передбачена диференційована система виплати надбавок за
викладання дисциплін англійською мовою в залежності від рівна володіння мовою, а також фінансування
відряджень для проходження заходів безперервного професійного розвитку. Успішно працює Програма підтримки
здобувачів наукового ступеня та вченого звання, НПП, які активно займаються науково-дослідною, міжнародною та
методичною роботою в університеті.
Існує система морального заохочення, зокрема нагородження подяками, почесними грамотами, а також висунення
пропозицій щодо відзнаки НПП на регіональному та державному рівнях, інше.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
ОП «Стоматологія» забезпечена навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним
та фантомним обладнанням. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, зокрема наукова бібліотека,
актова і спортивна зали, їдальні, симуляційні класи, психологічна служба, медичний пункт та ін.). Матеріальнотехнічні ресурси університету достатні для реалізації освітньої діяльності за ОПП «Стоматологія». Освітнє
середовище університету передбачає умови для реалізації права на освіту для студентів ОП «Стоматологія», з числа
осіб з особливими освітніми потребами. Навчальний процес стоматологічних дисциплін на ОП «Стоматологія»
здійснюється на базі УСЦ, що оснащений сучасним лікувально-діагностичним обладнанням, де розміщені навчальні
аудиторії для практичних занять та лекційні зали із сучасним мультимедійним обладнанням та симуляційні
фантомні класи для відпрацювання студентами практичних навичок із спеціальним професійним обладнанням. Для
застосування інноваційних методик навчання забезпечено безкоштовний доступ до мережі Internet. В університеті
створено та є доступним для здобувачів освіти та НПП інформаційно-освітнє середовище, представлене ресурсами
бібліотеки, порталом Дистанційного навчання ХНМУ, сайтом ХНМУ, освітніми модулями АСУ університету.
Впроваджено та успішно функціонує корпоративна пошта ХНМУ @knmu.edu.ua Навчально-методичні матеріали є у
вільному доступі для здобувачів освіти, розміщені в репозитарії ХНМУ, на сторінках кафедр інформаційноосвітнього порталу Дистанційне навчання ХНМУ
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
Перш за все потреби та інтереси здобувачів вищої освіти освітнє середовище забезпечує студентоцентрованим
навчанням. Доступ для здобувачів освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, що необхідні для реалізації
освітньої програми, є вільним та безкоштовним. Наявність Репозитарію забезпечує доступ до навчально-методичної
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літератури і наукових джерел, що є прекрасною можливістю для самопідготовки 24/7. З 2020 року в ХНМУ
розпочато використання системи електронної освіти MOODLE для організації як синхронного, так і асинхронного
форматів навчання. Для виявлення і врахування потреб і інтересів здобувачів вищої освіти ННІЯО регулярно
проводить моніторинг думок студентів і випускників шляхом анкетування, організації круглих столів. До того ж,
випускники ХНМУ, враховуючи свій досвід, складають рецензії на освітні програми, висловлюють свої пропозиції
щодо освітнього процесу. З 2019 року проводяться спеціальні соціологічні «заміри», де кожен здобувач вищої освіти
на анонімній основі двічі (під час навчання і після закінчення) дає свою оцінку освітньому процесу. Ці результати
оцінюються і обов’язково враховуються у подальшій побудові освітнього процесу. До того ж представники
студентського самоврядування входять до складу Вченої ради університету. Інтереси здобувачів освіти не
обмежуються лише навчальною діяльність, в університеті організовано дозвілля студентів, зокрема функціонують
студентські наукові гуртки, гуртки творчої самодіяльності, спортивні секції, широко представлений волонтерський
рух.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти є одним із пріоритетів Концепції
розвитку ХНМУ на 2015-2025 роки. По-перше, кожного року студенти проходять медико-профілактичні огляди у
студентських клініках. По-друге, велика увага приділяється інструктажам з техніки безпеки, особливо на клінічних
кафедрах ОП «Стоматологія» - на першому ж занятті викладач обов’язково знайомить студентів із устаткуванням
навчальних аудиторій і стимуляційних класів і заповнює журнал з техніки безпеки, де він кожен з
проінструктованих ставлять свої підписи. Для дотримання безпеки і порядку у гуртожитках і головному корпусі на
святкові дні призначаються чергові викладачі. Зважаючи на важкість сьогодення, постійно оточуючі стресові
фактори, у ХНМУ було створено психологічну службу університету, діяльність якої направлено на психологічну
підтримку, допомогу в адаптації до навчання, підвищення рівня психологічного та соціального благополуччя.
Консультації є безкоштовними і анонімними.
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
В ХНМУ існує розвинена система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти. З метою підтримки та консультування студентів реалізується програма наставництва для
студентів першого курсу, до якої залучаються викладачі, студентське самоврядування та первинна профсоюзна
організація студентів, аспірантів і клінічних ординаторів ХНМУ. Протягом першого тижня навчання для студентів
першокурсників організовуються інтерактивні заходи, які присвячені ознайомленню з підрозділами університету,
розташуванням кафедр, правилами поведінки і техніки безпеки та академічною доброчесністю. Кожному студенту
на час навчання надається корпоративна адреса електронної пошти для полегшення зв’язку один з одним, з
викладачами та деканатом. Університет згідно до «Положення про академічну мобільність» надає студентам
фінансову підтримку для участі у конгресах, симпозіумах, міжнародних проєктах, спортивних змаганнях та
культурних заходах частково або повністю оплачуючи витрати. Студентам, які навчаються на бюджеті, на період
участі в програмах академічних обмінів зберігається стипендія. Також студенти пільгового контингенту
безкоштовно забезпечуються гуртожитком на весь період навчання. Виявлення студентів, які потребують
академічної, соціальної, психологічної чи матеріальної підтримки здійснюється протягом всього періоду навчання
деканатом стоматологічного факультету, кураторами груп та суспільними організаціями (студентським
самоуправлінням, профсоюзною організацією студентів) для вчасного консультування і підтримки. Інформація про
програми допомоги розміщена на сайті ХНМУ, у соціальних мережах Fasebook, Instagram, на сайті СО «Студентське
самоуправління ХНМУ».
Активно працює щодо забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти студентське самоврядування, основними завданнями якого є захист прав та
інтересів студентів, поліпшення умови їх проживання й відпочинку; організація фізичної культури, пропаганда
здорового способу життя; міжнародний обмін між ХНМУ та іноземними ЗВО; сприяння покращенню навчального
процесу та забезпеченню якості освіти, формуванню серед здобувачів освіти ХНМУ активної громадянської позиції,
зокрема, волонтерського руху; запобігання вчиненню особами, які навчаються в університеті правопорушень.
Проведене серед здобувачів вищої освіти опитування виявило, що 43% респондентів повністю задоволені рівнем
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, 21,8% студентів радше
задоволені, аніж ні, 23,3% у чомусь задоволені, у чомусь ні, 7,5% радше не задоволені, ніж задоволені, 2,4%
абсолютно не задоволені і 2,1% не визначилися із відповіддю.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами відповідно до Статуту ХНМУ здобувачі
вищої освіти мають право на академічну відпустку в установленому порядку - за станом здоров’я, призовом на
військову строкову службу, складними сімейними обставинами тощо, тобто через поважні життєві обставини.
Механізм, який здійснює переривання та поновлення навчання регулюється Положенням про порядок
відрахування, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Харківському національному медичному
університеті, а також надання їм академічної відпустки. Наприклад, надання студентці стоматологічного факультету
Долі А.В. академічної відпустки по пологах та догляду за дитиною. Також, студент має право на дострокове
складання сесії у зв’язку з необхідністю стаціонарного лікування.
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Навчальні приміщення оснащені засобами для забезпечення доступу до них для осіб із інвалідністю та інших
маломобільних груп.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
У Статуті та Кодексі корпоративної етики ХНМУ визначено забезпечення рівного доступу до освіти, відсутність
дискримінації за національністю, статтю, релігійними поглядами,мовою, наявність умов для отримання вищої
освіти дітьми-сиротами, дітьми, які обділені батьківською опікою, і дітьми з обмеженими можливостями,
збереження принципів демократичності, прозорості і гласності у формуванні контингенту студентів, реалізація яких
є невід’ємною складовою забезпечення якості освіти в ХНМУ та зокрема в реалізації ОП Стоматологія. Порядок
врегулювання конфліктних ситуацій визначено Положенням про запобігання, попередження та врегулювання
випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією і Антикорупційною програмою ХНМУ.
Постійно діюча Комісія з запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними
домаганнями і дискримінацією відповідає за поширення інформації щодо запобігання, попередження,боротьби із
сексуальними домаганнями та дискримінацією в ХНМУ, та врегулювання випадків, пов’язаних з ними. Кожен
співробітник та студент ознайомлений з Алгоритмом протидії дискримінації, примусу та сексуальним домаганням і
у разі перебування у безпосередній небезпеці знає як діяти(зателефонувати 112, звернутись до офіційних довірчих
осіб, деканату, керівництва університету, членів Комісії, скористатись скринькою довіри чи звернутись до Центру
гендерної освіти ХНМУ)
Доступність політики та процедур врегулювання конфліктних ситуацій забезпечується проведенням виховних
заходів, майстер-класів, тренінгів та інших форм навчань з питань прав людини та попередження дискримінації та
сексуальних домагань. Функціонує Центр гендерної освіти, метою якого є надання допомоги НПП та студентам
щодо впровадження ідеї гендерної рівності в освітній процес шляхом посилення гендерного компоненту у змісті
соціально-гуманітарних дисциплін, проведення виховних заходів для забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків. http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1942%3A2014-05-2712-18-15&catid=45%3A2014-05-27-12-13-27&Itemid=12&lang=uk
В ХНМУ реалізується Антикорупційна програма, Існує електронна поштова скринька ХНМУ
(dovira@knmu.kharkov.ua) та пошта ректора університету (rector@knmu.kharkov.ua), на які можна надати
інформацію про негативні факти в діяльності ХНМУ. З метою профілактики посадових правопорушень і
хабарництва ННІЯО проводить анонімне анкетування «Викладач очима студента» та інші соціологічні опитування,
результати яких публічно розголошуються. Для забезпечення чіткої і злагодженої роботи Антикорупційної
програми в ХНМУ запроваджена посада Уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції. Процедура
розгляду звернень і скарг регламентується положеннями Законів України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян». За час існування ОП «Стоматологія» практики застосування процедур врегулювання
конфліктних ситуацій (в т.ч. дискримінацій, корупції, сексуальних домагань) не було

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються «Положенням
про запровадження освітніх програм в ХНМУ», яке у 2020 році було переглянуто і оновлено,
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk,
«Положенням про організацію освітнього процесу в ХНМУ»
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/2866_pologennia_org_osvproces.doc,
та «Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності ХНМУ»
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3509_pologen_iakis-osvit-dialn.pdf.
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Моніторинг ОП включає аналіз та перегляд змісту ОП (програм освітніх компонентів, навчального плану, переліку
нормативних та вибіркових дисциплін) щодо їх відповідності стандарту вищої освіти, сучасним досягненням
медичної науки та практики, потребам ринку праці, здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів; відповідності
кадрового забезпечення та освітнього середовища до мети ОП; реалізації політик забезпечення принципів
студентоцентрованості, академічної доброчесності, реалізації академічних прав, тощо. У 2019 році у зв’язку із
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879 «Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП була переглянута, доповнена і
затверджена Вченою радою ХНМУ (наказ № 299 від «27» серпня 2019 р.). Загалом за час свого існування ОП була
переглянута двічі. Під час останнього перегляду стейкхолдерами були надані пропозиції, зауваження і рекомендації
по оновленню, які були обговорені на Вченій раді і затверджені наказом ХНМУ від 25.05.2020 р. № 122. Відповідно
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до Закону України «Про вищу освіту» кількість обов’язкових (фахових) компонентів складає 225 кредитів, що
становить 75% від загального обсягу Освітньої програми. За останньою редакцією ОП вибіркові компоненти
складають 75 кредитів, тобто 25% від загального обсягу, що раніше становило лише 6%. Це дозволяє здобувачам
вищої освіти створювати індивідуальну освітню траєкторію та враховувати їх потреби та інтереси. Особливістю ново
затвердженої ОП є можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики, можливість реалізувати
її англійською мовою, узгодженість даної ОП із програмами інших країн, що надає Закон України «Про вищу
освіту» в контексті академічної автономії.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі освіти є партнерами розвитку університет та забезпечення якості освітніх послуг. Представники
студентського самоврядування є членами Вчених рад університету, факультетів, дорадчих, колегіальних та робочих
органах управляння університетом та приймають активну участь в обговорені прийняття рішень щодо діяльності
університету, зокрема перегляду ОП.
З метою моніторингу студентської думки щодо реалізації різних аспектів освітнього процесу та їх врахування при
перегляді ОП в університеті проводяться опитування студентів, результати яких широко обговорюють на засіданнях
кафедр, Вчених радах факультетів, Університету, із залученням представників студентського самоврядування та
інших стейкхолдерів та покладаються в основу перегляду реалізації ОП. Під час перегляду ОП Стоматологія були
вивчені звернення здобувачів вищої освіти, які були отримані через «скриньку довіри», результати анкетувань,
опитувань, обговорень з представниками студентства, випускників.
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6198%3A2019-11-11-09-5614&catid=75%3A2019-11-11-09-42-20&Itemid=109&lang=uk
Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників програми стосувались комплексності навчального
процесу, академічної мобільності, набуття практичних навичок і деякі були враховані під час чергового перегляду.
Наприклад, серед пропозицій було збільшення обсягу виробничої практики та часу відпрацювань практичних
навичок безпосередньо в клінічному залі.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Статутом Громадської організація «Студентське самоврядування ХНМУ» http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=392%3A2011-09-20-09-48-54&catid=38%3A2011-09-14-11-2739&Itemid=57&lang=uk визначено, що діяльність організації спрямована на удосконалення навчального процесу,
підвищення його якості. Представники студентського самоврядування беруть безпосередню участь у процедурах
внутрішнього забезпечення якості ОП, оскільки входять до складу Вченої ради стоматологічного факультету, де
можуть висловити думки і пропозиції від усього стоматологічного студентства по вдосконаленню і модернізації ОП.
В структурі ГО «Студентське самоврядування ХНМУ» функціонує сектор з якості освіти, основним завданням якого
є долучення та проведення заходів моніторингу якості освіти в університеті. Представники студентського
самоврядування ХНМУ залучаються до проведення студентських опитувань, щодо якості освіти, аналізу,
обговорення їх результатів, узагальнення пропозицій від здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу, які
розглядаються при перегляді ОП. Результати моніторингу та перегляду ОП студентське самоврядування доводить до
відома студентства.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП. Вони уважно вивчають внесені зміни та
надають свої пропозиції, враховуючи досвід спілкування зі здобувачами вищої освіти під час виробничої практики,
рівень їх компетентності як загальної, так і фахової. Пропозиції від роботодавців щодо реалізації ОПП
«Стоматологія» збираються через надання рецензій, проведення спільних нарад, в тому числі кафедральних,
засідань Вченої ради, які обговорюються та враховуються під час оновлення ОПП. Так, директор Університетського
стоматологічного центру ХНМУ Бірюкова М.М. є членом Вченої ради стоматологічного факультету та Вченої Ради
університету. Гарант ОП, проектна група та завідувачі кафедр ведуть постійний діалог із Бірюковою М.М. та іншими
роботодавцями щодо врахування сучасних тенденцій галузі в навчальному процесі. Так, наприклад, було
запропоновано ввести курс за вибором «Сучасні цифрові технології в стоматології» і сьогодні ведеться активна
робота по його розробці – створенню тематичного плану, силабусів, методичних вказівок та ін... Отримана
інформація щодо компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікувань і потреб роботодавців, їх
задоволення якістю підготовлених випускників та відповідності перспективам спеціальності врахована в аспекті
підготовки кваліфікованого і максимально конкурентоспроможного фахівця для вітчизняного і міжнародного
ринку праці.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Питаннями кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП займаються ННІПО, ННІЯО, ННІ
по роботі з іноземними громадянами, декан стоматологічного факультету та гарант ОП. Сектор сприяння
працевлаштування випускників ННІПО постійно проводить аналіз попиту і пропозицій на ринку праці медичних
працівників, систематизує пропозиції роботодавців про вакантні місця, консультують випускників за питаннями
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оформлення особистого резюме, можливості перепідготовки і підвищення кваліфікації з метою ефективного
працевлаштування. Університет приймає участь в інформаційних заходах обласного та регіонального рівня зокрема
«Ярмарок вакансій» щодо сприяння працевлаштуванню випускників, налагодження комунікації між випускниками
та стоматологічними закладами охорони здоров’я. Аналіз працевлаштування студентів за спеціальністю
Стоматологія показав, що випускники ХНМУ займають високі посади, наприклад, Волосов Є.В. головний
стоматолог Харківської області, Шакер Джаміль Сулейман Таравне керівник стоматологічної клініки «C&T Med»,
Ягудаєв Йосеф керівник стоматологічної клініки в Ізраїлі, Ярина І.М. завідувач відділенням ортопедичної
стоматології, Ємченко В.І. заступник головного лікаря з медичної частини та ін..
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Попередні редакції ОП «Стоматологія», на жаль, не містили дисциплін, які б сприяли розвитку культури
академічної доброчесності. У зв’язку із Наказом ХНМУ від 27.08.2019 № 305 про прийняття Кодексу академічної
доброчесності ХНМУ під час останнього перегляду проектною групою було виділено 3 кредити для вибіркової
компоненти «Академічна доброчесність». До того ж, було виявлено недостатню кількість кредитів на вибіркові
дисципліни, тому під час останнього перегляду їх було унормовано відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
і збільшено до 75 кредитів. Крім того, серед недоліків, що були виявлені за результатами здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості на ОП: недостане забезпечення психологічного супроводу здобувачів ВО;
обмежене застосування сучасних форм навчання та контролю освітньої діяльності, зокрема дистанційних; потреба в
налагодженні більш тісної взаємодії з усіма зацікавленими сторонами щодо забезпечення якості освітньої
діяльності. Задля підвищення стандартів якості освіти на ОП в 2019 році в університеті створено та розширено
напрями роботи психологічної служби, впроваджено технології дистанційного навчання в освітній процес, створено
Центр дистанційного навчання http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=6616%3A2020-06-05-07-04-08&catid=63%3A2017-03-29-07-3946&Itemid=86&lang=uk та позабудовується інформаційно-освітній портал «Дистанційне навчання ХНМУ» на
платформі Moodle, започатковано роботу Центру тривимірних технологій http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=6156%3A2019-10-31-11-47-32&catid=63%3A2017-03-29-07-3946&Itemid=86&lang=uk, фокус роботи якого направлено на дослідження та поширення інноваційних методів 3dмоделювання, прототипування, 3d-сканування й 3d-друку, впровадження новітніх тривимірних технологій в
освітній процес для підвищення якості навчання. Посилена робота щодо взаємодії з роботодавцями, розширення
співпраці з міжнародними партнерами, залучення до введення занять лікарів, втому числі з інших країн світу. У
зв’язку зі стрімким розвитком стоматології в Україні і закордоном постійно проводиться перегляд тематичних
планів стоматологічних дисциплін з метою їх модернізації і виділення більшої кількості часу на сучасні методи
обстеження, діагностики і лікування стоматологічних пацієнтів.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Під час попередньої акредитації спеціальності були висловлені побажання вдосконалення навчально-методичного
забезпечення дисциплін та його більшої доступності для здобувачів, необхідність впровадження технологій
дистанційного навчання в освітній процес, розширення академічної мобільності. Зазначені зауваження були
враховані, зокрема впроваджена практика щорічного перегляду та оновлення змісту начальних дисциплін; для
забезпечення більшої доступності навчально-методичних матеріалів для здобувачів освіти змінена політика
Репозитарію ХНМУ, з включенням до нього не тільки наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів,
що забезпечує інформованість студентів та можливість оперативного доступу до матеріалів, щодо вивчення
дисциплін, а також самопідготовки у режимі 24/7; розширено доступ для студентів та НПП до електронних баз
даних, серед яких Medline, Cochrane Library, PubMed, DOAJ та ін. За програмою проєкту «Електронна інформація
для бібліотек» надаються безкоштовні доступи до науко-метричних баз даних Web of Science, ресурсів East View
Information Services, різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, до
електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок
Elsevier, тощо; створено web-каталог медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі
читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі
Інтернет. Задля організації он-лайн навчання студентів у березні 2020 року створено Центр дистанційного навчання
та впроваджено інформаційно-освітній портал «Дистанційне навчання ХНМУ» на платформі Moodle, визначено
процедуру розробки, експертизи та атестації дистанційних курсів, використовуються корпоративні освітні сервіси G
Suite for Education від Google. Для розширення академічної мобільності, були укладені угоди про співробітництво з
міжнародними вишами та клінічними закладами, створені умови для здобувачів освіти рамках академічної
мобільності проходити навчання, практичну підготовку з можливістю перезарахування отриманих результатів
навчання.
Ще одним інструментом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти є складання ЛІІ КРОК1, КРОК2, результати
яких беруться до уваги при перегляді програм навчальних дисциплін, зміст яких включено до цих іспитів.
В 2020 року ХНМУ пройшов процедуру Міжнародної інституціональної акредитації Незалежною агенцією
акредитації і рейтингу (НААР/IAAR), за результатами якої університет отримав Сертифікат Міжнародної
інституціональної акредитації № АА 0203. На підставі рекомендації зроблених членами зовнішньої експертної
комісії університетом розроблено та розпочато впровадження Плану заходів щодо їх усунення, реалізація яких
підтримає вдосконалення існуючих процедур забезпечення якість освіти в ХНМУ у відповідності до європейських
критерії та сприятиме покращенню і реалізації ОП «Стоматологія» за другим рівнем вищої освіти.
Сторінка 20

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП визначено Положенням про систему забезпечення якості
освітньої діяльності ХНМУ http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6135%3A2019-1025-06-38-49&catid=63%3A2017-03-29-07-39-46&Itemid=86&lang=uk , відповідно до якого учасники академічної
спільноти безпосередньо долучені до їх реалізації, зокрема відкрито чи анонімно надавати гарантам ОП і проектній
групі рекомендації та інформацію про актуальність ОП взагалі, компетентності та програмні результати вцілому, про
варіанти удосконалення змісту, введення новітніх компонентів чи видалення застарілих, про розподіл кредитів.
Апробуючи ОП на практиці, НПП вивчають досвід і проблемні питання викладання певних дисциплін та шукають
шляхи їх вирішення і подолання. Всі ці проблеми обговорюються на Центральній та фаховій методичних комісіях,
методичних семінарах та конференціях. Зокрема, останнім часом найбільш поширені питання щодо дистанційного
навчання у зв’язку з карантинними обмеженнями та пошук актуальних інноваційних технологій і методів навчання.
В ХНМУ створена атмосфера взаємоповаги та підтримки – така злагоджена колективна робота якнайкраще сприяє
досягненню місії університету та зміцненню наших цінностей. Це дозволяє кожному НПП вільно висловлювати свої
думки та продуктивно працювати на благо спільної мети – забезпечувати високу якість освітнього процесу та
виховувати висококваліфікованих фахівців покоління за поколінням.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Підрозділи університету взаємодіють з питань забезпечення якості освіти безпосередньо в межах своїх повноважень,
а також через ННІ ЯО, що організовує взаємодію з найбільш важливих питань забезпечення якості освіти.
Ректор та проректори визначають загальну політику, організовують та координують її реалізацію. Вчена рада
університету розглядає питання щодо забезпечення якості освіти та затверджує стратегічні рішення, внутрішні
нормативні документи з питань якості освіти, аналізує дані опитувань студентів та викладачів, співпрацює з
роботодавцями. Гарант ОП відповідає за розробку, моніторинг, самоаналіз та перегляд ОП, взаємодіє з ННІ ЯО,
кафедрами, підрозділами, студентським самоврядуванням на всіх етапах реалізації. Центральна методична комісія
виносить рішення про відповідність ОП вимогам при її розробці та перегляді. Декан перевіряє збалансованість ОП,
раціональність розподілу кредитів, повноту документального забезпечення. Завідувачі кафедр забезпечують якість
освіти на рівні кафедри, взаємодію з ННІ ЯО та з іншими підрозділами, беруть участь в моніторингу, самоаналізі та
перегляді ОП. НПП відповідає за реалізацію політики та норм з якості освіти в своїй діяльності, надання зворотного
зв’язку та пропозицій керівництву щодо змісту ОП, покращення якості викладання та освіти в цілому.
Студентське самоврядування забезпечує збір та аналіз інформації щодо якості освіти в ХНМУ, взаємодіє з
керівництвом, ННІ ЯО, кафедрами та гарантом ОП, надає пропозицій щодо покращення якості освіти.

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ХНМУ регулюються наступними документами:
- Статут ХНМУ;
- Концепція розвитку ХНМУ на 2015-2025 р.;
- Колективний договір на 2020-2025 р.;
http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2335%3A2015-02-13-09-4144&catid=47%3A2015-02-12-14-54-06&Itemid=69&lang=uk.
Положення про організацію освітнього процесу у ХНМУ
Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення осіб
Положення про практичну підготовку студентів ХНМУ
Положення про порядок відпрацювання студентами ХНМУ навчальних занять
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін у ХНМУ
Положення про організацію та проведення атестації випускників у ХНМУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХНМУ
Положення про запровадження освітніх програм у ХНМУ, редакція 2020 р.
Положення про запобігання… домаганнями і дискримінацією у ХНМУ
Положення про порядок та умови вибору студентами ХНМУ вибіркових дисциплін
Положення про порядок впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес ХНМУ
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю здобувачів освіти ХНМУ
Положення про організацію та проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту для
студентів
Кодекс академічної доброчесності ХНМУ
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2013-03-25-12-0755&catid=4%3A2011-05-04-07-20-12&Itemid=19&lang=uk
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
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http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6195%3A-221-&catid=75%3A2019-11-1109-42-20&Itemid=109&lang=uk
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6195%3A-221-&catid=75%3A2019-11-1109-42-20&Itemid=109&lang=uk

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 221 «Стоматологія» має як академічну, так і прикладну орієнтацію.
Особливо вагомим моментом є те, що вона складена на основі і повністю відповідає Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 221 «Стоматологія». Однозначно сильною стороною є наявність практичної підготовки студентів, що
вкрай важливо для набуття професійних компетентностей майбутніми фахівцями-стоматологами та реалізується на
базі Університетського стоматологічного центру, використання сучасного стимуляційного обладнання та новітніх
освітніх технологій, зокрема ІКТ, 3D, запровадження в освітній процес сучасних практик, наукових досягнень у
сфері охорони здоров’я та стоматології. Широкий перелік вибіркової компоненти (25%) надає широкі можливості
для створення індивідуальної освітньої траєкторії, можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної
практики та змога її реалізації англійською мовою беззаперечно значно поліпшує набуття здобувачами вищої освіти
компетентностей, необхідних для досягнення цілей і програмних результатів навчання. Національна та міжнародна
академічні мобільності ОП передбачають включене навчання студентів та взаємозамінність залікових кредитів.
Виховання у здобувачів вищої освіти культури академічної доброчесності також сильною і важливою складовою. До
того ж потужне кадрове, матеріальне-технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення створюють
надзвичайно потужну базу для повноцінної підготовки конкурентоспроможних фахівців за фахом стоматологія як
для вітчизняного та міжнародного ринку праці. Слабкими сторонами ОП є неможливість охоплення більшої
кількості вибіркових дисциплін через брак кредитів; низька залученість міжнародних експертів галузі до
навчального процесу, неможливість зарахування результатів неформальної освіти; відсутність дуального навчання
при наявності умов його розвитку
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку ОП «Стоматологія» направлені постійну модернізацію і удосконалення навчання, оскільки
стоматологічна наука розвивається надзвичайно швидко і випускник стоматологічного факультету має бути добре
підготовленим і конкурентоспроможним. Тому ОП має видозмінюватись, розвиватись і йти в ногу з часом.
Планується подальше розширення спектру вибіркових дисциплін, зокрема доповнення їх освітнім компонентом
направленим на навчати здобувачів вищої освіти сурдоперекладу для полегшення спілкування з німими
пацієнтами. Впровадження процедури визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіти, що може
забезпечити максимальне наближення результатів навчання за ОП до вимог сучасного ринку праці. Подальше
розширення географії міжнародного стажування як студентів, так і викладачів, розвиток принципу навчання через
дослідження та вдосконалення умов на ОП для опанування широкого переліку соціальних навичок


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
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***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ:
Дата:
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчально-методичні
матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного та/або
інформаційного забезпечення,
наведіть відомості щодо нього*

Хеш файла

Історія і культура
України

навчальна
дисципліна

Історія України.pdf

EN3IeLcbDNDM/oou Мультимедійний проектор,
gjLR7r1gY76dwcv9E4k ноутбуки, телевізори, доступ до
rUZLtnws=
мережі Інтернет, система
MOODLE

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

навчальна
дисципліна

ПРОПЕДЕВТИКА
ОРТОПЕДИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЇ.pdf

pvOexQLSkRMw4Rs7 Симулятори відпрацювання
4KT8xqWPpJwOHo0 практичних навичок для студентів
Nah3lBPM+gv0=
стоматологів-ортопедів- 24 шт.;
проектор короткофокусний;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів; телевізор – 20 шт.,
доступ до мережі Інтернет,
комп’ютерний клас – 20 сучасних
компьютерів з моніторами та
пакетом прикладних ліцензійних
програм Tester ; персональний
комп’ютер (Вбудоване програмне
забезпечення MS Office 2010,
MyTestX)- 23 шт.; проеційний екран
з тачскріном; стендові дошки- 8
шт.; муляжі, макети- 3 шт.;
навчальні стенди- 56 шт.;
навчальні кінофільми (у тому числі
зроблені кафедрою)- 32 шт.;
контролюючі навчальні програми
(у тому числі зроблені кафедрою)-12
шт.; ноутбуки – 4 шт.; МФУ- 7
шт., бормашина стоматологічна24 шт.; бормашина портативна –
10 шт.; бормашина зуботехнічна4шт.; установка стоматологічна24 шт.; лампа полімеризуюча- 6
шт.; електрошпателі- 16 шт.;
воскотопки- 4 шт.;
стоматологічний апарат Vector;
аналізатор біохімічний
напівавтоматичний Labanalyt SA;
міограф «M-ТЕСТ».

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

навчальна
дисципліна

ПРОПЕДЕВТИКА
ДИТЯЧОЇ
ТЕРАПЕВТИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЇ.pdf

QGPWIJMMoOW1cNi Клас комп’ютерного тестування,
XZeoAYZcA31Rr15ouI укомплектований 10
qdlbTiiV3Q=
комп’ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференцій-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Чотири фантомних класи,
укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт.
2 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт.
3 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт
4 – Пересувними бормашинами в
комплекті 10шт.
Фантоми зубні
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечніки углові до мікромотору
30 шт.

Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.
Камера інтраоральна для
візуалізаціі поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.
Скалер пьєзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.
Скалер ультрозвуковий Woodpecker
3шт.
Електроодонтотестер стану
пульпи 1шт.
Віскозіметр BK – 4 1шт.
Виробнича практика
практика
(сестринська практика у
стоматології))

Виробнича
практика.pdf

FfudqeW4pylABBdTvi Амальгамозмішувач – 4 шт.,
FXDz0puuzFOmzIp0X багатофункціональне джерело
qTTLJqIw=
мультимедійного контенту – 6
шт.; безігольний ін’єктор БИ-8 – 1
шт.; блок стоматолога «САТВА
БУС» – 32 шт.; бормашина
портативна – 5 шт.;
графопроектор – 1 шт.;
діатермокоагулятор – 2 шт.;
ендомотор з наконечником XSMART – 5 шт.; ксерокс CANON – 1
шт.; модель стоматологічна для
відпрацювання мануальних навичок
– 11 шт.; МФУ SAMSUNG 2070W – 1
шт.; персональні комп’ютери:
навчальний у складі: INTEL
PENTIUM/RAM4Gb/SSD120Gb/Kb&
m/TFT21.5’’ – 3 шт., IBM PS AT – 1
шт., ЭКОС на базі CELERON – 1
шт., INTEL
PENTIUM/4Gb/SSD/240Gb/TFT21.5’’
– 6 шт.; принтер – 1 шт.; скалер
п’єзоелектричний ультразвуковий
зі світлом MS-4 – 2 шт.;
стоматологічні установки: CQ- 215
– 34 шт.; телевізори: SAMSUNG – 1
шт., LED 28’’ ERGO – 1; фантом
стоматологічний ФСПР-С-1Ш – 3
шт.; фотополімерна лампа CQ – 31
шт.; акустична система активна
комп’ютерна – 2 шт.;
аудіовізуальний комплект для
дистанційного навчання – 3 шт.;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4) – 1 шт.; веб-камера високої
роздільної здатності з кріпленням
на монітор – 2 шт.; відеоплеєр – 1
шт.; вимірювач світлового потоку
– 1 шт.; комплект «фантомна
щелепа» (верхня та нижня) – 30
шт.; негатоскоп – 1 шт.; захисні
окуляри, кутові та турбінні
наконечники, лотки на 8
інструментів, стоматологічні
інструменти для огляду та
лікування, дрібний ендодонтичний
інструментарій, бори,
стоматологічні діагностичні,
профілактичні та лікувальні
матеріали
Клас компьютерного тестуваня,
укомплектований 10
компьютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеї 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Чотири фантомних класа,
укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт.
2 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для

студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт.
3 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт
4 – Пересувними бормашинами в
комплекті 10шт.
Фантоми зубні
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечніки кутові до
мікромотору 30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.
Профілактика
стоматологічних
захворювань

навчальна
дисципліна

ПРОФІЛАКТИКА
СТОМАТОЛОГІЧНИ
Х
ЗАХВОРЮВАНЬ.pdf

cFd8y1X5ZuM1kRLm Стоматологічні установки
CNO8zViRSFwmQovg укомплектовані 14шт., як то:
LZvT5Zz4iW8=
(CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом.кабінет –
5шт.);
камери для зберігання стерільного
інструментарію 6шт.;
лотки стоматологічні в
комплекті.
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечніки углові до мікромотору
30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.,
Камера інтраоральна для
візуалізації поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.,
Скалер п’єзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.,
Скалер ультразвуковий Woodpecker
3шт.,
Електроодонтотестер стану
пульпи 1шт.,
Віскозіметр BK – 4 1шт.
Клас комп’ютерного тестування,
укомплектований 10
комп’ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

навчальна
дисципліна

СУДОВА
uAAPytLbTz15iKXJDR Нативні препарати кісток та
МЕДИЦИНА
Xy78HvQ8SZMXmJiX шкіри з різноманітними ранами та
(СТОМАТОЛОГІЯ).pd
UoSnTRrbU=
переломами - 45 шт, інтерактивна
f
дошка, мультимедійний проектор,
ноутбук, телевізор (введення в
експлуатацію – 2019 рік), доступ до
мережі Інтернет, комп’ютерний
клас – 6 сучасних комп’ютерів з
моніторами та пакетом
прикладних ліцензійних програм
Tester (введення в експлуатацію –
2018 р.)

Медична та
біоорганічна хімія

навчальна
дисципліна

Медична та
біоорганічна
хімія.pdf

jMU8TyRuwE9ZoPiO0 Ваги аналітичні інв. №1043006,
TzcQ+ZZNzIf1PIY/Kh ваги технічні, рН метр,
GTXxLyak=
сахариметр круговий СУ-5,
поляриметр круговий, поляриметр
портативний П-161-М,
рефрактометр лабораторний РЛ-3
((введення в експлуатацію під час
проведення лабораторних робіт
2018 рік)

Охорона праці в галузі

навчальна
дисципліна

ОХОРОНА ПРАЦІ В
ГАЛУЗІ.pdf

Kg9xh0GSBfvIFrHI1K Дошка інтерактивна керамічна
J8Y+lXnIKrdKBTSu3c (вандалостійка) 1800*1250 (з
Mg/SBEs=
програмним забезпеченням) – 3
(введення в експлуатацію – 2019
рік).; Компактний мультимедійний
системний блок з кріпленням на

монітор – 3; Рідкокристалічний
короткофокусний проектор (16:10;
LCD; 3800 ANSI) – 3 (введення в
експлуатацію – 2018 рік).;
Персональний комп’ютер – 2;
Панель повно кольорова – 2;
Термінал абонентського доступу
(системний блок) – 2; Комп’ютер
R-line – 10; Системний блок – 1; ПКсистемний блок CPU AMD Sempron
– 3; Монітор LCD 18.5 Hannspree
HA195ABB – 4; Переносний
презентаційний комплекс – 1;
Багатофункціональний пристрій
(М 3870FD) – 1; Принтер А4 Canon
I-sensys – 1; МФУ лазерне А4 – 1;
Багатофункціональний пристрій з
додатковим тонером для друку – 1.
(введення в експлуатацію 2017 –
2019 рік).
Терапевтична
стоматологія

навчальна
дисципліна

Хірургічна стоматологія навчальна
дисципліна

ТЕРАПЕВТИЧНА
voldkZVbaxNHxYdn14 Визначувач електронний верхівки
СТОМАТОЛОГІЯ.pdf YfDb3roGBXIgtzw+5c кореня ОВК 1.0 АВЕКС – 5 шт.;
cm29cKU=
електроодонтотестер стану
пульпи ЕОТ-01 (ОСП 2.0) – 1 шт.;
електроодонтометр – 1 шт.,
амальгамозмішувач – 4 шт.,
апарати: стоматологічний
гідромасажний – 1 шт., АЛП-02 – 1
шт., УЗТ 1020 – 2 шт.;
багатофункціональне джерело
мультимедійного контенту – 6
шт.; безігольний ін’єктор БИ-8 – 1
шт.; біопотенціалометр – 1 шт.;
блок стоматолога «САТВА БУС» –
32 шт.; бормашина портативна –
5 шт.; графопроектор – 1 шт.;
діатермокоагулятор – 2 шт.;
ендомотор з наконечником XSMART – 5 шт.; капіляроскоп М70А – 1 шт.; кріорозпилювач КАС-01
– 1 шт.; ксерокс CANON – 1 шт.;
модель стоматологічна для
відпрацювання мануальних навичок
– 11 шт.; МФУ SAMSUNG 2070W – 1
шт.; персональні комп’ютери:
навчальний у складі: INTEL
PENTIUM/RAM4Gb/SSD120Gb/Kb&
m/TFT21.5’’ – 3 шт., IBM PS AT – 1
шт., ЭКОС на базі CELERON – 1
шт., INTEL
PENTIUM/4Gb/SSD/240Gb/TFT21.5’’
– 6 шт.; принтер – 1 шт.; скалер
п’єзоелектричний ультразвуковий
зі світлом MS-4 – 2 шт.;
стоматологічні установки: CQ- 215
– 34 шт.; телевізори: SAMSUNG – 1
шт., LED 28’’ ERGO – 1; фантом
стоматологічний ФСПР-С-1Ш – 3
шт.; фотополімерна лампа CQ – 31
шт.; акустична система активна
комп’ютерна – 2 шт.;
аудіовізуальний комплект для
дистанційного навчання – 3 шт.;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4) – 1 шт.; веб-камера високої
роздільної здатності з кріпленням
на монітор – 2 шт.; відеоплеєр – 1
шт.; вимірювач світлового потоку
– 1 шт.; комплект «фантомна
щелепа» (верхня та нижня) – 30
шт.; негатоскоп – 1 шт.; захисні
окуляри, кутові та турбінні
наконечники, лотки на 8
інструментів, стоматологічні
інструменти для огляду та
лікування, дрібний ендодонтичний
інструментарій, бори,
стоматологічні діагностичні,
профілактичні та лікувальні
матеріали
ХІРУРГІЧНА
DssuDmyiK+i59l0ZeKi Ноутбук з мультимедійними
СТОМАТОЛОГІЯ.pdf 9eHpW9rsTTdZXaL8 можливостями (сумка та миша),
RHXX5Vbk=
цифровий передавальний пристрій

для трансляції навчальних
матеріалів-6шт, доступ до мережі
Інтернет, комп’ютерний клас – 10
сучасних комп’ютерів з
моніторами та мишами.
Персональний комп’ютер - 11 шт.
(Вбудоване програмне
забезпечення; MS Office 2010) (введення в експлуатацію 2017 –
2019 рік) Тренажер для проведення
анестезії в комплекті-14шт.
Холодильник ELENBERG TMF 221-0.,
Багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4)
Ортопедична
стоматологія

навчальна
дисципліна

Ортодонтія

навчальна
дисципліна

ОРТОПЕДИЧНА
m2H7cwIHIwod5iJKw Симулятори відпрацювання
СТОМАТОЛОГІЯ.pdf 19QWt5h/zKuTf1S3Dt практичних навичок для студентів
eZG51YWs=
стоматологів-ортопедів- 24 шт.;
проектор короткофокусний;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів; телевізор – 20 шт.,
доступ до мережі Інтернет,
комп’ютерний клас – 20 сучасних
компьютерів з моніторами та
пакетом прикладних ліцензійних
програм Tester ; персональний
комп’ютер (Вбудоване програмне
забезпечення MS Office 2010,
MyTestX)- 23 шт.; проеційний екран
з тачскріном; стендові дошки- 8
шт.; муляжі, макети- 3 шт.;
навчальні стенди- 56 шт.;
навчальні кінофільми (у тому числі
зроблені кафедрою)- 32 шт.;
контролюючі навчальні програми
(у тому числі зроблені кафедрою)-12
шт.; ноутбуки – 4 шт.; МФУ- 7
шт., бормашина стоматологічна24 шт.; бормашина портативна –
10 шт.; бормашина зуботехнічна4шт.; установка стоматологічна24 шт.; лампа полімеризуюча- 6
шт.; електрошпателі- 16 шт.;
воскотопки- 4 шт.;
стоматологічний апарат Vector;
аналізатор біохімічний полу
автоматичний Labanalyt SA;
міограф «M-ТЕСТ» .
ортодонтія.pdf

86/7VZobrXzj8/eW/D Клас комп'ютерного тестування,
oAYIsnx7LmX5oAQT укомплектований 10
GZV8jY8Rg=
компьютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Стоматологічні установки
укомплектовані 14шт., як то:
(CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом. кабінет –
5шт.);
Камери для зберігання стерильного
інструментарію 6шт.;
лотки стоматологічні в
комплекті.
Вібростіл 1шт.,
Електрошпатель 1шт.,
Артикулятор 1шт.,
Оклюдатор 1шт.,
Тример для обрізання гіпсових
моделей щелеп 1шт.
Набір вимірювальних інструментів
для роботи з діагностичними
моделями щелеп 10 комплектів
Набір вимірювальних інструментів
для роботи з ренгеновськими
знимками 10 комплектів

Чотири фантомних класи,
укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт. 2 – Спеціалізованими
столами з симуляторами
відпрацювання практичних
навичок для студентів,
мікромоторами, пневмовиходами
5шт. 3 – Спеціалізованими
столами з симуляторами
відпрацювання практичних
навичок для студентів,
мікромоторами, пневмовиходами
5шт. 4 – Пересувними
бормашинами в комплекті 10шт.
Фантоми зубні
Внутрішня медицина
навчальна
(у тому числі внутрішня дисципліна
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Внутрішня
aSLF/i2s7NAEaj+I9N Аналізатор автоматичний
медицина (у тому TIwzXtwdoM6BWw7Q гематологічний LABSNALYT-2900
числі ВМ, інфекційні
nfIdShhGM=
PLUS(Для проведення загальних
хвороби,
аналізів крові. Для проведення
епідеміологія).pdf
ручного аналізу та мікроскопії
зразків)
Мікроскоп бінокулярний GRANUM
R40 (лабораторний мікроскоп для
проведення досліджень та
дослідницьких робіт)
Вібротестер ВТ 02-1
(Діагностичний прилад для
вимірювання вібраційної
чутливості людини)
Комплекс комп’ютерний
багатофункціональний для
досліджень ЕМГ, ВП, ЕРГ,
ОАЕ(Багатопрофільний комплекс
для реєстрації та аналізу електрофізіологічних параметрів організму
людини)
Спірографічний комплекс
СПІРОКОМ(Використовуються для
вимірювання параметрів дихання,
зокрема об’ємів повітря, що
вдихається та видихається.)
Аналізатор біохімічний
напівавтоматичний LABANALYT
SA (610) (Використовується для
кількісного аналізу сироватки,
плазми, сечі та інших біологічних
рідин людини)
Клінічна центрифуга LABANALYT
DM 0412, ротор А12-10Р
(Призначена для центрифугування
зразків на невеликих швидкостях до
4500 об/хв, ротор: 12 пробірок
5/7/10 мл, 8 пробірок - 12 мл)
Електростимулятор Стимул1(Для комплексного лікування
травм та захворювань опорнорухового апарату, парезів та
паралічей різного походження)
Електроенцефалограф НЕЙРОКОМ
Ехоенцефалограф СОНОМЕД 315В(Використовується для
діагностики обємних уражень
головного мозку шляхом визначення
міжпівкульної асиметрії,
визначення лінійних розмірів
структур головного мозку та для
ЛОР діагностики)
Капіляроскоп А-500(Для проведення
капіляроскопії у пацієнтів із
вібраційною хворобою)
Апарат стаціонарний КОРОНА-СУ( Апарат для місцевої
дарсонвалізації, призначений для
використання в лікувальнопрофілактичних закладах широкого
профілю для лікування і
профілактики)
Інгалятор компресорний
DELPHINUS F1000 ,Інгалятор
компресорний BOREAL
400((Дрібнодисперсна інгаляція
ліків, в т.ч. масляних. Вик
ористовується для проведення
небулайзерної аерозольтерапії)

Апарат ПОТІК-М (Апарат для
гальванізації та електрофорезу
ПОТІК-01М призначений для впливу
постійним струмом на організм
людини з лікувальною і
профілактичною метою)
Інформаційне забезпечення:
Персональний комп’ютер, 11 шт.
(Вбудоване програмне
забезпечення;MS Office
2010;MyTestX)
ІІнтерактивна пересувна
відеопанель мультимедійного
навчання, 2 шт. (Вбудоване
програмне забезпечення;
MS Office 2013)
Рідкокристалічна спеціалізована
панель системи відображення
бездротової трансляції
медіаконтенту, 1 шт
(Вбудоване програмне забезпечення
для відтворення та відображення
цифрового контенту та
підключення до мережі Internet.)
Стаціонарний мультимедійний
інтерактивний комплекс.
Відеомодуль структурної
трансляції навчального контенту,
9 шт.
Дошка інтерактивна керамічна
(вандалостійка) 2100*2150 мм (з
програмним забезпеченням
навчання користувачів включено у
вартість), 1 шт.( Вбудоване
програмне забезпечення;MS Office
2013)
Рідкокристалічна спеціалізована
панель системи відображення
бездротової трансляції
медіаконтенту, 10 шт.( Вбудоване
програмне забезпечення для
відтворення та відображення
цифрового контенту (презентації,
документи, відео- та
фотоматеріали) та підключення
до мережі Internet).
Персональні комп’ютери: AMADEY
OWENTA – 1 шт.;
IBM PS AT – 2 шт.; INTEL – 2 шт.;
ATX Computer Case Frime – 4 шт.;
відеомагнітофон «Panasonic» – 1
шт.; телевізор «REINFORD» – 1
шт.; екран – 1 шт.; указка лазерна
– 1 шт.; мультимедійний проектор
– 2 шт.
Інформаційна система
багатоцільова для навчальних
занять 101480659, 101480660,
101480661, (введена в експлуатацію
в 2018 р.), доступ до мережі
Internet, Пристрій Derma Lightcheck
UV, (введено до експлуатації у 2018
році), екран – 1 шт.; указка лазерна
– 1 шт.; мультимедійний проектор
– 2 шт

Виробнича лікарська
практика

практика

ВИРОБНИЧА
ЛІКАРСЬКА
ПРАКТИКА.pdf

1eyMmzcFtZsIY8FdK Визначувач електронний верхівки
NVN5JSw32r8Hg7I25 кореня ОВК 1.0 АВЕКС – 5 шт.;
GLfPCf8xM=
електроодонтотестер стану
пульпи ЕОТ-01 (ОСП 2.0) – 1 шт.;
електроодонтометр – 1 шт.,
амальгамозмішувач – 4 шт.,
апарати: стоматологічний
гідромасажний – 1 шт., АЛП-02 – 1
шт., УЗТ 1020 – 2 шт.;
багатофункціональне джерело
мультимедійного контенту – 6
шт.; безігольний ін’єктор БИ-8 – 1
шт.; біопотенціалометр – 1 шт.;
блок стоматолога «САТВА БУС» –
32 шт.; бормашина портативна –
5 шт.; графопроектор – 1 шт.;
діатермокоагулятор – 2 шт.;
ендомотор з наконечником X-

SMART – 5 шт.; капіляроскоп М70А – 1 шт.; кріорозпилювач КАС-01
– 1 шт.; ксерокс CANON – 1 шт.;
модель стоматологічна для
відпрацювання мануальних навичок
– 11 шт.; МФУ SAMSUNG 2070W – 1
шт.; персональні комп’ютери:
навчальний у складі: INTEL
PENTIUM/RAM4Gb/SSD120Gb/Kb&
m/TFT21.5’’ – 3 шт., IBM PS AT – 1
шт., ЭКОС на базі CELERON – 1
шт., INTEL
PENTIUM/4Gb/SSD/240Gb/TFT21.5’’
– 6 шт.; принтер – 1 шт.; скалер
п’єзоелектричний ультразвуковий
зі світлом MS-4 – 2 шт.;
стоматологічні установки: CQ- 215
– 34 шт.; телевізори: SAMSUNG – 1
шт., LED 28’’ ERGO – 1; фантом
стоматологічний ФСПР-С-1Ш – 3
шт.; фотополімерна лампа CQ – 31
шт.; акустична система активна
комп’ютерна – 2 шт.;
аудіовізуальний комплект для
дистанційного навчання – 3 шт.;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4) – 1 шт.; веб-камера високої
роздільної здатності з кріпленням
на монітор – 2 шт.; відеоплеєр – 1
шт.; вимірювач світлового потоку
– 1 шт.; комплект «фантомна
щелепа» (верхня та нижня) – 30
шт.; негатоскоп – 1 шт.; захисні
окуляри, кутові та турбінні
наконечники, лотки на 8
інструментів, стоматологічні
інструменти для огляду та
лікування, дрібний ендодонтичний
інструментарій, бори,
стоматологічні діагностичні,
профілактичні та лікувальні
матеріали
Клас комп’ютерного тестуваня,
укомплектований 10
комп’ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Стоматологічні установки
укомплектовані 14шт., як то:
(CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом.кабінет –
5шт.);
камери для зберігання стерільного
інструментарію 6шт.;
лотки стоматологічні в
комплекті.
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечніки углові до мікромотору
30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.,
Камера інтраоральна для
візуалізаціі поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.,
Скалер пьєзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.,
Скалер ультрозвуковий Woodpecker
3шт.,
Електроодонтотестер стану
пульпи 1шт.,
Віскозіметр BK – 4 1шт.
Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;

навчальна
дисципліна

Загальна медична
підготовка.pdf

VWxDVzM1kjRrbatEgi Неврологія: Мультимедійний
B9D9f+jii1NtNmZ2ioL проектор: ноутбук (введення в
9bll8E=
експлуатацію – 2018 рік);
абонентський модуль

нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

телеконференцсистеми – 1 шт;
Широкоформатна цифрова панель
відео лекцій – 1 шт;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(Samsung) – 2 шт., МФУ лазерне
(Canon) – 2 шт., персональні
комп’ютери: Intel Pentium-4
(введення в експлуатацію – 2017 та
2018 роки), (Windows 10 та пакет
Microsoft Office 2016 для освітніх
установ), доступ до мережі
Інтернет.
ЛОР: Навчальні таблиці – 110 шт,
муляжі, макети – 14 шт,
анатомічні препарати – 5 шт,
навчальні стенди – 3 шт, навчальні
кінофільми – 17 шт, воронка вушна
– 30 шт, дзеркало гортанне – 5
шт, дзеркало носове – 20 шт, набір
камертонів – 1 шт, холодильник
«Полюс», бездротовий
маршрутизатор,
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів,
інформаційна система
багатоцільова для навчальних
занять, компʼютер навчальний – 3
шт, пересувний презентаційний
комплекс, ксерокс Canon, принтер
Epson, принтер лазерний HP,
проектор мультимедійний
переносний Optoma, цифровий
передавальний пристрій для
трансляції навчальних матеріалів,
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів.
Нейростоматологія:3D
надруковані макети черепу - 3 шт,
мультімедійний проектор, ноутбук
(Вбудоване програмне
забезпечення;MS Office
2010;MyTestX), телевізор (введення
в експлуатацію – 2019 рік), доступ
до мережі Інтернет, комп’ютерний
клас – 6 сучасних компьютерів з
моніторами (Вбудоване програмне
забезпечення;MS Office
2010;MyTestX) (введення в
експлуатацію – 2018 р.),
Мультимедійний проектор
Діапроектор "3М" -1шт.,
Діапроектор "Етюд" - 1шт.,
Навчальні таблиці –
250шт.,Рентгнограмми хворих,
знімки КТ, МРТ, ангіограми – 1000
шт., набір для краніотомії – 1
комплект; обладнання для
діагностики нейрохірургічної
патології (згідно договору про
співробітництво).
Дерматологія, венерологія:
Мультимедійний проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., дерматоскоп
модель DELTA 20 в наборе с
приборами и платами – 1 шт.
(введений в експлуатацію 2018 р),
камера для хранения
инструментов 9007, комп’ютери,
копіювальний апарат «Canon»,
мультимедійний проектор для
проведення навчальних занять
(3600 ANSI 1M. XGA), ноутбук Asus,
персональний комп’ютер INTEL
PENTIUM, Персональний
комп’ютер/монитор 19, системний
блок, Цифровий передавальний
пристрій для трансляції
навчальних матеріалів, навчальні
таблиці (устаткування введене в
експлуатацію в період з 2017 по
2020 рр.)
Психіатрія та медична психологія:

Цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів ASUS –2 шт.(введення в
експлуатацію 2019)
Пересувний презентаційний
комплекс,(проектор, ноутбук,
презентер, екран преносний) введення в експлуатацію -2018 р
.Доступ до мережі інтернет
Дитяча терапевтична
стоматологія

навчальна
дисципліна

ДИТЯЧА
RzGmbXPRxfmlBQl6r Клас комп’ютерного тестування,
ТЕРАПЕВТИЧНА
TssmTy6WTno7TF75B укомплектований 10
СТОМАТОЛОГІЯ.pdf
5HdwrPk1M=
комп’ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечники кутові до
мікромотору 30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.,
Камера інтраоральна для
візуалізаціі поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.,
Скалер пьєзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.,
Скалер ультрозвуковий Woodpecker
3шт.,
Електроодонтотестер стану
пульпи 1шт.,
Віскозіметр BK – 4 1шт.,
Чотири фантомних класа,
укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт.
2 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт.
3 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт
4 – Пересувними бормашинами в
комплекті 10шт.
Фантоми зубні
Стоматологічні установки
укомплектовані 14шт., як то:
(CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом.кабінет –
5шт.);
камери для зберігання стерільного
інструментарію 6шт.;
лотки стоматологічні в
комплекті.
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечніки углові до мікромотору
30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.

Дитяча хірургічна
стоматологія

навчальна
дисципліна

ДИТЯЧА
ХІРУРГІЧНА
СТОМАТОЛОГІЯ.pdf

J3QvSNzvhh07OSy+e Клас комп'ютерного тестування,
oQArfTBIzWVQl64qn укомплектований 10
ZNTx5MBqA=
комп'ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеі 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Діатермокоагулятор хірургічний

ДКУ-60 1шт.,
Камера інтраоральна для
візуалізаціі поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.,
Скалер п’єзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.,
Скалер ультразвуковий Woodpecker
3шт.,
Чотири фантомних класа,
укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт.
2 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт.
3 – Спеціалізованими столами з
симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт
4 – Пересувними бормашинами в
комплекті 10шт.
Фантоми зубні, стоматологічні
установки укомплектовані 14шт.,
як то: (CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом.кабінет –
5шт.); камери для зберігання
стерильного інструментарію
6шт.; лотки стоматологічні в
комплекті.
Наконечники кутові до
мікромотору 30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.
Виробнича
стоматологічна
практика

навчальна
дисципліна

ВИРОБНИЧА
СТОМАТОЛОГІЧНА
ПРАКТИКА.pdf

796eKlGpI0Y4hL8lOp Визначувач електронний верхівки
k5REiaPr3tCzKHINKL кореня ОВК 1.0 АВЕКС – 5 шт.;
fpVTC4s=
електроодонтотестер стану
пульпи ЕОТ-01 (ОСП 2.0) – 1 шт.;
електроодонтометр – 1 шт.,
амальгамозмішувач – 4 шт.,
апарати: стоматологічний
гідромасажний – 1 шт., АЛП-02 – 1
шт., УЗТ 1020 – 2 шт.;
багатофункціональне джерело
мультимедійного контенту – 6
шт.; безголковий ін’єктор БИ-8 – 1
шт.; біопотенціалометр – 1 шт.;
блок стоматолога «САТВА БУС» –
32 шт.; бормашина портативна –
5 шт.; графопроектор – 1 шт.;
діатермокоагулятор – 2 шт.;
ендомотор з наконечником XSMART – 5 шт.; капіляроскоп М70А – 1 шт.; кріорозпилювач КАС-01
– 1 шт.; ксерокс CANON – 1 шт.;
модель стоматологічна для
відпрацювання мануальних навичок
– 11 шт.; МФУ SAMSUNG 2070W – 1
шт.; персональні комп’ютери:
навчальний у складі: INTEL
PENTIUM/RAM4Gb/SSD120Gb/Kb&
m/TFT21.5’’ – 3 шт., IBM PS AT – 1
шт., ЭКОС на базі CELERON – 1
шт., INTEL
PENTIUM/4Gb/SSD/240Gb/TFT21.5’’
– 6 шт.; принтер – 1 шт.; скалер
п’єзоелектричний ультразвуковий
зі світлом MS-4 – 2 шт.;
стоматологічні установки: CQ- 215
– 34 шт.; телевізори: SAMSUNG – 1
шт., LED 28’’ ERGO – 1; фантом
стоматологічний ФСПР-С-1Ш – 3
шт.; фотополімерна лампа CQ – 31
шт.; акустична система активна
комп’ютерна – 2 шт.;
аудіовізуальний комплект для
дистанційного навчання – 3 шт.;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4) – 1 шт.; веб-камера високої
роздільної здатності з кріпленням

на монітор – 2 шт.; відеоплеєр – 1
шт.; вимірювач світлового потоку
– 1 шт.; комплект «фантомна
щелепа» (верхня та нижня) – 30
шт.; негатоскоп – 1 шт.; захисні
окуляри, кутові та турбінні
наконечники, лотки на 8
інструментів, стоматологічні
інструменти для огляду та
лікування, дрібний ендодонтичний
інструментарій, бори,
стоматологічні діагностичні,
профілактичні та лікувальні
матеріали
Клас комп’ютерного тестування,
укомплектований 10
комп’ютерами; доступ до мережі
Інтернет; пересувний
презентаційний комплекс 1шт.;
телевізори LED 28” 5шт.;
повнокольорові багатоцільові
дисплеї 2шт.;
абонентський модуль
телеконференц-системи 2шт.;
цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів 2шт.
Фотополімеризатори
стоматологічні 18 шт.
Наконечники кутові до
мікромотору 30 шт.
Наконечники турбіні на
пневмовихід 30шт.,
Камера інтраоральна для
візуалізації поверхні зубів і слизової
оболонки порожнини рота 3шт.,
Скалер п’єзоелектричний (у
комплекті CQ 216) 3шт.,
Скалер ультразвуковий Woodpecker
3шт.,
Електроодонтотестер стану
пульпи 1шт.,
Віскозиметр BK – 4 1шт., Чотири
фантомних класа, укомплектовані:
1 – Стоматологічними
фантомними установками СQ
10шт. 2 – Спеціалізованими
столами з симуляторами
відпрацювання практичних
навичок для студентів,
мікромоторами, пневмовиходами
5шт. 3 – Спеціалізованими столами
з симуляторами відпрацювання
практичних навичок для
студентів, мікромоторами,
пневмовиходами 5шт; 4 –
Пересувними бормашинами в
комплекті 10шт.
Фантоми зубні, стоматологічні
установки укомплектовані 14шт.,
як то: (CQ – 216 3шт., CQ 3шт.,
Chiradenta 3шт., стом.кабінет –
5шт.); камери для зберігання
стерильного інструментарію
6шт.; лотки стоматологічні в
комплекті.
Екстрена та невідкладна навчальна
терапевтична та
дисципліна
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога.pdf

3h82GJWZd9ycd8sby Хірургія: Ноутбук (Вбудоване
mQhrLziRJ8lJHG9yR програмне забезпечення;MS Office
LqKepXPxs=
2010;MyTestX) -1 шт.(введення в
експлуатацію – 2011 рік). Ноутбук (
Вбудоване програмне
забезпечення;MS Office
2018;MyTestX)- 1 шт. (введення в
експлуатацію – 2019 рік).
Персональний комп’ютер.
(Вбудоване програмне
забезпечення; Windows, MS Visual
Studio 2013, MS Office 2013,) - 5 шт.
(введення в експлуатацію (ремонт
з оновлення ПО) – 2013-20рр).
Інтерактивна пересувна
відеопанель мультимедійного
навчання (Вбудоване програмне
забезпечення; MS Office 2013) - 2

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

навчальна
дисципліна

ПРОПЕДЕВТИКА
ТЕРАПЕВТИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЇ.pdf

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

навчальна
дисципліна

СОЦІАЛЬНА
МЕДИЦИНА,
ГРОМАДСЬКЕ
ЗДОРОВ’Я.pdf

шт. (введення в експлуатацію –
2019 рік). Негатоскоп -2 шт.
Мультимедійний проектор Epson
EМР-3 -1 з проекційним екраном 1
шт. Телевізор FUNAI-1шт.
Екстрена медицина:
Мультимедійний пересувний
комплекс – 2 шт, ноутбук – 3шт,
доступ до мережі Інтернет,
фантом Saiman повітряпроводи
різних розмірів, мішок АМБУ -1,
дихальні маски, турнікет
«Укроспас» -3, ларингеальна маска
– 1, інтубаційні трубки - 5 шт,
шини Крамера різних розмірів,
шина Дітеріхса, комірець Шанца,
Бланки для медичного сортування в
надзвичайних ситуаціях.
SvPAdPjOTKIurxFX9o Визначувач електронний верхівки
/kBKEFmzu5hXdIct7T кореня ОВК 1.0 АВЕКС – 5 шт.;
t/Qc6A8=
електроодонтотестер стану
пульпи ЕОТ-01 (ОСП 2.0) – 1 шт.;
електроодонтометр – 1 шт.,
амальгамозмішувач – 4 шт.,
багатофункціональне джерело
мультимедійного контенту – 6
шт.; блок стоматолога «САТВА
БУС» – 32 шт.; бормашина
портативна – 5 шт.;
графопроектор – 1 шт.;
діатермокоагулятор – 2 шт.;
ендомотор з наконечником XSMART – 5 шт.; ксерокс CANON – 1
шт.; модель стоматологічна для
відпрацювання мануальних навичок
– 11 шт.; МФУ SAMSUNG 2070W – 1
шт.; персональні комп’ютери:
навчальний у складі: INTEL
PENTIUM/RAM4Gb/SSD120Gb/Kb&
m/TFT21.5’’ – 3 шт., IBM PS AT – 1
шт., ЭКОС на базі CELERON – 1
шт., INTEL
PENTIUM/4Gb/SSD/240Gb/TFT21.5’’
– 6 шт.; принтер – 1 шт.;
стоматологічні установки: CQ- 215
– 34 шт.; телевізори: SAMSUNG – 1
шт., LED 28’’ ERGO – 1; фантом
стоматологічний ФСПР-С-1Ш – 3
шт.; фотополімерна лампа CQ – 31
шт.; акустична система активна
комп’ютерна – 2 шт.;
аудіовізуальний комплект для
дистанційного навчання – 3 шт.;
багатофункціональний
монохромний пристрій для
друкування навчальних матеріалів
(А4) – 1 шт.; веб-камера високої
роздільної здатності з кріпленням
на монітор – 2 шт.; відеоплеєр – 1
шт.; вимірювач світлового потоку
– 1 шт.; комплект «фантомна
щелепа» (верхня та нижня) – 30
шт.; негатоскоп – 1 шт.; захисні
окуляри, кутові та турбінні
наконечники, лотки на 8
інструментів, стоматологічні
інструменти для огляду та
лікування, дрібний ендодонтичний
інструментарій, бори,
стоматологічні діагностичні,
профілактичні та лікувальні
матеріали
BHJRd9LuaSBcqxDPI Інтерактивних комплексів (кожен
JltXvUnI5eJLSTL6ZU комплекс включає:
9bbPnP5c=
а)мультимедійний інтерактивний
проектор Panasonic та
б)моторизований екран Baronet),
компактний мультимедійний
системний блок з кріпленням на
монітор, інтерактивна пересувна
відеопанель мультимедійного
навчання, мультимедійний
проектор Epson, ноутбуки
(введення в експлуатацію – 2012 р.),

доступ до мережі Інтернет,
комп’ютерний клас – 12 сучасних
комп’ютерів з моніторами та
пакетом прикладних ліцензійних
програм «OPEN TEST» (введення в
експлуатацію – 2007 р.), навчальні
стенди, відеофільми.
zghDPVPsFP4p+u5iL Ноутбук Lenovo, проектор
Hw9+EVaUOhODGHf мультимедійний BENQ,
ya88+11Uu8E=
абонентський модуль
телеконференцій системи
розподіленого телесигналу (42
дюйма) (введення в експлуатацію –
2018 рік), багатофункціональне
джерело мультимедійного
контенту (введення в
експлуатацію – 2018 рік), дошка
інтерактивна керамічна (введення
в експлуатацію – 2018 рік),
рідкокристалічний
короткофокусний проектор
(введення в експлуатацію – 2018
рік), доступ до мережі Інтернет,
комп’ютерний клас – 12 сучасних
комп’ютерів з моніторами та
пакетом прикладних програм
UniTest System (введення в
експлуатацію – 2014 р.), цифровий
спектрофотометр PD-303
(введення в експлуатацію – 2015
рік), 2 мікроскопи GRANUM R4003
(введення в експлуатацію – 2019
рік).

Фармакологія

навчальна
дисципліна

Фармакологія.pdf

Патомофологія

навчальна
дисципліна

Патоморфологія.pdf

Українська мова (в т.ч.
за професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

ВК-Силабус УКР
UXnE9OlAKWeEEwJI Мобільний комплекс (у складі
МОВА як ІНОЗЕМНА OGyhxydci4YMpIl7zX ноутбук, презентер, миша, фільтр(5ф-1к)-2020.pdf
HoSCKl1Qo=
подовжувач, сумка) (3 шт)
(введення в експлуатацію – 2018
рік), доступ до мережі Інтернет
Інтерактивний мультимедійний
навчальний відео презентаційний
комплекс (з установкою) (введення
в експлуатацію – 2015 рік).
Комп’ютер Celeron (введення в
експлуатацію – 2010 рік)
Ксерокс (введення в експлуатацію –
2010 рік)
Принтер (введення в експлуатацію
– 2010 рік)
Ноутбук 15,6" (введення в
експлуатацію – 2017 рік)
Цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів (2 шт) (введення в
експлуатацію – 2018 рік)
Відеопрезентаційний модуль
навчального комплексу у складі

6hb9ibiGtMeqfY8Hpc Анатомічні макропрепарати
KG41mKugNBTqePLb1 патологічних змін органів та
6q42QeKU=
систем у відповідності до теми, що
вивчається - 768 шт,
мікропрепарати патологічних змін
органів та систем у відповідності
до теми, що вивчається – 7600 шт,
мікроскоп бінокулярний та
монокулярний GRANUM для
вивчення мікропрепаратів – 61 шт,
(введення в експлуатацію 2015 р),
інтерактивна дошка – 1 шт,
мультімедійний проектор – 1 шт.
(введення в експлуатацію 2017 р),
ноутбук – 6 шт. (введення в
експлуатацію з 2018 р),
Мультимедійний екран локальної
або мережевої презентації
навчальних матеріалів 48 дюймів
Elenberg 48DF5030 (введення в
експлуатацію – 2019 рік) – 7 шт (у
кожній учбовій кімнаті), навчальні
таблиці - 300 шт, доступ до
мережі Інтернет,
електрифікований стенд з
зображенням мікрофотографій – 3
шт.

(введення в експлуатацію – 2018
рік)
Навчальний презентаційний
відеокомплекс інтерактивного
дистанційного навчання у складі (2
шт) (введення в експлуатацію –
2018 рік)
Персональний комп’ютер Intel (2
шт) (введення в експлуатацію –
2017 рік)
Переносний мультимедійний
комплекс для організації
мультимедійних презентацій у
складі (1 шт) (введення в
експлуатацію – 2017 рік)
Екран моторизований 203*152 см (1
шт) (введення в експлуатацію –
2018 рік)
Презентер бездротовий (2 шт)
(введення в експлуатацію – 2017
рік)
gaxNWhVFdcBfL/p7Z Кожна аудиторія кафедри
Yh08C6AKpNwFG6AF обладнана персональним
dEsTk+Ebtk=
комп’ютером з доступом до
Інтернет та плазмовим
монітором для демонстрації
навчальних матеріалів, введення в
експлуатацію - 2019 р. (кількість
достатня для викладання
дисципліни).

Іноземна мова (в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Іноземна мова.pdf

Латинська мова та
медична термінологія

навчальна
дисципліна

Латинська мова.pdf

Медична біологія

навчальна
дисципліна

Медична біологія.pdf d9e1Ut8ww4dmabpmq Дошка інтерактивна керамічна
taJYz8WZz7HTAALrE (вандалостійка) 1800*1250 мм – 8
uEu5Z95Us=
(вбудоване програмне забезпечення,
введення в експлуатацію – 2019 р.),
компактний мультимедійний
системний блок – 2 (програмне
забезпечення MsWindows, MsOffice,
введення в експлуатацію – 2019 р.),
проектор мультимедійний
короткофокусний з підвищеною
яскравістю – 2 (введення в
експлуатацію – 2019 р.), комп’ютер
персональний Intel – 2 (програмне
забезпечення Linux, введення в
експлуатацію – 2015 р.), доступ до
мережі Інтернет, мікроскоп
монокулярний Granum W1001 – 7
(рік введення в експлуатацію – 2012
р.), мікроскоп бінокулярний Granum
W1002 – 2 (рік введення в
експлуатацію – 2012 р.), робочі
зошити, мікропрепарати та
макропрепарати

Анатомія людини

навчальна
дисципліна

Анатомія.pdf

fP9B7/SNA0sMh2AZu Ноутбуки – 4 (Вбудоване
VOG0ONM/rVC6Vent програмне забезпечення; MS Office
gTZWAt/n2w=
2016),
пересувний презентаційний
комплекс – 1,
інтерактивна пересувна
відеопанель мультимедійного
навчання – 1 (введення в
експлуатацію – 2018 рік)
дошка інтерактивна керамічна
(вандалостійка) – 5 (вбудоване
програмне забезпечення, введення в
експлуатацію – 2019 р.)
комп’ютер INTEL PENTIUM – 11
(Вбудоване програмне
забезпечення; MS Office 2016),
компактний мультимедійний
системний блок з кріпленням на
монітор – 5 (введення в
експлуатацію – 2018 рік)
проектор мультимедійний
короткофокусний з підвищеною
яскравістю – 5 (введення в
експлуатацію – 2019 р.
друкуючий та скануючий пристрій
для обробки документів – 2,
принтер CANON6000 – 2.

4MCt3jUbt2QENiuZT Мультимедійний проектор - 2 шт.
drqu39kECsUTWfsPC Мультифункціональні пристрої
WCSO3iUa8=
(принтер, сканер, ксерокс) – 6 шт.,

персональні комп’ютери: Intel
Pentium-5; AMD Athlon 64 – 25 шт.,
(Windows 10 та пакет Microsoft
Office 2016 для освітніх установ),
портативні комп’ютери – 2
(введення в експлуатацію – 2017
рік).
Учбових таблиць створених
кафедрою – 60; Анатомічні
мікропрепарати – 640, Мікроскопи і
бінокулярні мікроскопи – 4,
Анатомічні препарати – 4240,
Учбові стенди -56, система
анатомічної візуалізації Anatomage
table, зі встановленою програмою
Launching Table 6.0 Application
(введення в експлуатацію – 2019
рік). – 1, синтетичний труп
SynDaver (введення в експлуатацію
– 2019 рік). – 1шт.,
Мультимедійний комплекс
(проектор і екран) – 1 шт., Відео
модуль структурної трансляції
навчального контенту – 6 шт.,
веб-камери – 7 шт., гарнітури – 7
шт., Інтерактивні дошки – 9 шт.
Гістологія, цитологія та
ембріологія

навчальна
дисципліна

Гістологія.pdf

5YMJjV5M7puKvWwv Монопольна система
1SNM34FTTEJ3HC9 телеприсутностi 49 дюймов з
WJNPcKtSNsXc=
настiнним розташуванням
ROMSAT 49F950T2 — 3шт (введення
в експлуатацію – 2018 р.)
Мультімедійний екран локальної
або мережевої презентації
навчальних матеріалів 48 дюймів
Elenberg 48DF5030 — 10шт
(введення в експлуатацію – 2017 р.)
Інформаційна система
багатоцільова для навчальних
занять (вбудоване програмне
забезпечення MS Office 2016) — 14
шт (введення в експлуатацію –
2017 р.)
Персональний комп’ютер INTEL
(вбудоване програмне забезпечення
MS Office 2016) — 2шт (введення в
експлуатацію – 2017 р.)
Інтерактивний мультимедійній
навчальний відеопрезентаційний
комплекс, проектор на DLP PTTW331RE (введення в експлуатацію
– 2017 р.)
Цифровий передавальний пристрій
для трансляції навчальних
матеріалів (вбудоване програмне
забезпечення MS Office 2016) Lenovo
ideapad 110-14IBR, ASUS-X541N —
10шт (введення в експлуатацію –
2017 р.)
Мікроскоп МИКМЕД-1 — 93шт
Мікроскоп Granum ТРИНО R6003
(DCM-310) — 2шт
Мікроскоп Granum ТРИНО R4003 —
10шт
Мікроскоп бінокулярній Биолам Р-15
— 7шт
Мікроскоп біологічний БИОЛАМ С11 — 14шт
Мікроскоп біологічний БИОЛАМ С12 — 12шт
Мікроскоп біологічний БИОЛАМ Р12 — 2шт
Набір мікропрепаратів “Гістологія,
цитологія, ембріологія” - 100шт /12
комплектів

Філософія

навчальна
дисципліна

Філософія.pdf

J8kfmdQJiMlj/apS+B Мультимедійне обладнання
Rwr0rX3MZc7mty2eH
FCADEkdk=

Безпека
навчальна
життєдіяльності; основи дисципліна
біоетики та біобезпеки

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки.pdf

/7w3V6Hpk+yP6zNi7 Інтерактивна дошка – 2 шт.
8IQXUltlQtaETRfQED (введення і експлуатацію – 2020р.),
wpyTfBSk=
екран для проведення
мультимедійних презентацій – 2
шт., мультимедійні проектори – 3
шт., доступ до мережі інтернет,

багатофункціональний пристрій з
додатковим тонером для друку,
сканування та розмноження –
1шт., персональні комп’ютери Intel
-6 шт. (введення і експлуатацію –
2017р.). ноутбук - 2 (введення в
експлуатацію – 2019 р.)
Фізичне виховання та
здоров’я

навчальна
дисципліна

ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ.pdf

lfmCscfOJ6DgefozQD Тренажерна зала (75 м²): Грифи для
Vdcd6E/Oyrfoq1kYkO штанги – 5 шт.;
MVsqSrM=
млинці для штанги - 20 шт.;
штанга тренувальна – 3
шт.,тренажер для розвитку м’язів
ніг – 1 шт., тренажер для розвитку
м’язів рук – 4 шт.; тренажер для
п’ястя руки – 1 шт.,тренажер для
розвитку м’язів спини – 1 шт.,
гімнастичні мати – 2 шт.;
гімнастичний козел – 1шт., гирі – 2
шт.
Спортивна зала (612 м²): Ворота
футбольні – 2 шт., конструкція
баскетбольна з кільцями – 2 шт.,
гантель – 8 шт., диск 1,25 кг – 2
шт., диск 10 кг – 2 шт., диск 15 кг –
2 шт., диск 2,5 кг – 2 шт., диск 20 кг
– 2 шт., диск 5 кг – 2 шт., дошка
для шахів – 5 шт., канат – 2шт.,
канатна конструкція – 2 шт.,
каремат – 20 шт., настінна
перекладина – 2 шт., сітка для
бадмінтону – 1 шт., сітка для
волейболу – 1 шт., сітка для
футболу, спідометр – 2 шт.,
стінка трибуни – 34 шт.,
тренажер «Коник» - 1 шт.,
спортивно-оздоровчий комплекс
«Атлант» - 1 шт., боксерські мішки
– 2 шт., турнік бруси – 1 шт., лава
для штанги – 1 шт., каремат – 20
шт., гімнастичні палиці – 20 шт.,
гумовий м’яч – 15 шт., гантель 1кг
– 10 пар, гантель 2кг – 5 пар,
велотренажер BH 4915 – 2 шт.,
м’яч для волейболу MVA 300 – 1
шт., м’яч для волейболу – 1 шт.,
гриф олімпійський - 1 шт., м’яч для
фут залу – 1 шт., млинці вага 107,5
кг – 12 шт., гантель 17 кг – 2 шт.
Гімнастична зала (290 м²):
Музичний центр Panasonik – 1 шт.
акустична система АС-25 – 2 шт.,
дзеркала настінні – 8 шт;
платформи для степ-аеробіки – 10
шт., мати гамати гімнастичні –
13 шт.

Біологічна хімія

навчальна
дисципліна

БІОЛОГІЧНА
ХІМІЯ.pdf

bA91A2qogdfp3V3vYG Інтерактивні дошки,
3FrDxofjOpRxOwTV5f мультимедійні проектори,
W4XeFHE=
телевізори (9шт.) (введення в
експлуатацію – 2019 рік), доступ до
мережі Інтернет, комп’ютерний
клас – 8 сучасних комп’ютерів з
моніторами та пакетом
прикладних ліцензійних програм
MyTestXPro (введення в
експлуатацію – 2018 р.), цифровий
передавальний пристрій для
трансляції навчальних матеріалів
(2 шт.) (введення в експлуатацію 2019), аналізатор біохімічний Stat
Fax, аналізатор імуноферментний
Stat Fax (введення в експлуатацію –
2012 р.), рН-метр,
спектрофотометр PV 1 251 B,
термошейкер PST -60HL
двухпланшетний, центрифуга 320
R, центрифуга лабораторна
Вортекс FVL - 2400N, ваги
електронні KERN EMB -200 -2,
піпетки автоматичні (10 шт.),
морозильник
ультранизькотемпературний
(введення в експлуатацію 2017 р.),
термостат сухоповітряний ТС-80
(введення в експлуатацію 2010 р.).

Фізіологія

навчальна
дисципліна

ФІЗІОЛОГІЯ.pdf

xIli88+ziucydz0uoD+ Мультимедійний проектор:
oNMIiIIlljWzk3gN3zo пересувний підпружинений екран
mmVho=
для проведення мультимедійних
презентацій, ноутбук (введення в
експлуатацію – 2017 рік), доступ до
мережі Інтернет,
багатофункціональний
сканувально-друкувальний
документ-центр підвищеної
потужності (М3870 FD) – 1 шт.,
друкуючий та скануючий пристрій
для обробки документів (М3870 FD)
– 1 шт., персональні комп’ютери:
Intel Pentium-3; AMD Athlon 64 – 11
шт. (введення в експлуатацію –
2018 рік),
(Windows 10 та пакет Microsoft
Office 2016 для освітніх установ).

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

навчальна
дисципліна

Мікробіологія.pdf

aK9VOQE5MoiUZMN Мікроскопи «Біолам», ЛЮМАМ - 175
PSZuo+4uf9Su5s8+m шт., РН-метр-мілівольтметр рНbmZazlNfKr8=
150 - 1 шт., одноканальні
мікропіпетки перемінного об’єму - 3
шт, багатоканальні дозатори
перемінного об’єму - 5 шт,
стерилізатор паровий ГК-100 - 2
шт (введення в експлуатацію 2016
р), шафа сушильна електрична ШС40М - 1 шт, термостат
сухоповітряний 2Ц-450 М (ТС-80) ,
персональні комп'ютери із строком
використання не більше восьми
років тип ASUS (2017р.) - 12 шт,
ліцензована програма для
тестування з метою підготовки до
складання ЛІ Крок-1 на українській,
російській та англійській мовами
згідно до умов контракту навчання
- 1 шт; набір для зараження
курячих ембріонів - 27 шт, овоскоп 8 шт., петля нехромова №3 - 6 пак,
петле тримач - 50 шт., штатив
для пробірок - 40 шт, предметне
скло - 100 шт, покривне скло - 3 пак,
чашка Петрі - 150 шт, пробірка
хімічна з бавовняною марлевою
пробкою - 200 шт, пробірка
агалютинаційна з бавовняною
марлевою пробкою - 100 шт,
серевовища для вирощування і
культивування мікроорганізмів:
агар поживний сухий - 2 бан, бульон
поживний сухий - 2 бан, вісмутсультіт агар - 1 бан, , агар Ендо - 1
бан, Гісса середовище сухе - 5 бан.,
диски на чутливість до
антибіотиків - 1 набір, середовище
Сабуро - 1 бан, Ресселя сухе
живильне середовище - 1 бан,
трицукорзалізовмісний агар - 1 бан,
хімічні індикатори та барвники:
азур- еозин по Романовському,
метиленовий синій, генціанвіолет,
фуксин кислий, сірчана кислота,
йод кристалічний для виготовлення
баквників, спиртові горілки - 15 шт,
аквадистилятор - 1 шт, Плита
електрична ZANUSSI для
приготування поживних середовищ
- 1 шт(введення в експлуатацію
2018 р), Мультимедийный комплекс
(проектор+кронштейн+экран) - 3
шт, інформаційна система
багатоцільова для навчальних
занятть - 10 шт. (введення в
експлуатацію 2018 р), бездротове
джерело мультимедійного сигналу
високої чіткості - 7 шт(введення в
експлуатацію 2018 р), дошка
інтерактивна керамічна
(вандалостійка) 1800*1250 мм з
програмним забезпеченням - 4
шт(введення в експлуатацію 2018
р), компактний мультимедійний

системний блок з кріпленням на
монітор - 4 шт (введення в
експлуатацію 2018 р), проектор
мультимедійний короткофокусний
з підвищеною яскравістю (разом з
настінним кріпленням) - 4 шт
(введення в експлуатацію 2018 р),
широкоформатна цифрова панель
відео лекцій (д 48) - 6 шт (введення в
експлуатацію 2018 р), опромінювач
бактерицидний - 7 шт.
Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

навчальна
дисципліна

Клінічна анатомія
та оперативна
хірургія.pdf

TKnApp8+lF98iYECU Аудіовізуальні засоби навчання, у
M83sihfBqJgvybe28/ тому числі телевізори – 8 шт.,
NoKlzz50=
пристрій для відображення аудіота відеоконтенту – 1 шт.,
мультімедійний проектор – 1 шт.,
учбові таблиці 1500 шт., муляжі,
макети - 30 шт., навчальні стенди
– 20 шт., відеофільми – 120 шт.,
апарат УКЛ-10 – 1 шт., апарат К6518-ПС – 1 шт., лапароскоп – 1
шт., лазерна установка – 1 шт.,
набір невідкладної гінек. допомоги
МРТУ-64-1-976-72 – 1 шт., набір
нейрохірургічний – 1 шт., набір
стоматологічний – 1 шт., стіл
операційний – 2 шт., апарат УКЛ60-234 – 1 шт., апарат ПКС-25 – 1
шт., апарат АСЦ-8м – 1 шт.,
апарат АСЦ 4 – 1 шт., апарат УУС23 – 1 шт., апарат УТЛ-70 – 1 шт.,
апарат К6518-ПС – 1 шт., апарат
УКБ-25 – 1 шт., апарат УАП-20 – 1
шт., апарат УКБ – 1 шт., апарат
СУР 6525 – 1 шт., робоча станція
HP-8020, струминний принтер HP
DJ 895С, сканер HP ScanJet 3300C,
35mm Slide Adapter HP, ноутбуки –
4 шт. та персональні комп’ютери –
4 шт. з доступом до мережі
Інтернет (вбудоване програмне
забезпечення MS Office).

Гігієна та екологія

навчальна
дисципліна

Гігієна та
екологія.pdf

y5QCHMsy0raNxon9b Персональний комп’ютер - 4 шт.;
6NIPjnnfmK6jAG4vK1 рідкокристалічна спеціалізована
o2s2kl5c=
панель системи відображення
бездротової трансляції медіа
контенту - 10 шт., анемометр
цифровий – 1 шт., доступ до мережі
Інтернет, комп’ютерний клас – 10
сучасних комп’ютерів з
моніторами (введення в
експлуатацію 2018 р), динамометр
становий - 2 шт., люксметр – 4
шт., психрометр Асмана – 4 шт.

Медична інформатика

навчальна
дисципліна

Медична
інформатика.pdf

Патологічна фізіологія

навчальна
дисципліна

Патологічна
фізіологія.pdf

wlR/dmrvGcKg6ZVH
wmC00p/xqQawhEH
O9MA/16o6cjM=

Багатофункціональне джерело
мультимедійного контенту, 3шт
(введення в експлуатацію 2018 р).
Багатоцільовий системний блок - 17
шт, системний блок лекторського
місця - 17 шт, Системний блок - 4
шт, Системний блок INTEL - 3 шт
(введення в експлуатацію 2018 р).
Персональний комп’ютер -7 шт.,
Персональний комп’ютер INTEL , 3
шт
Персональний комп’ютер INTEL
PENTUM/4 Gb/SSD/240GB/21.5 - 2
шт, блок безперебійного живлення 1 шт, Веб-камера високої роздільної
здатності з кріпленням на
монітор, 5 шт., друкуючий
пристрій CANON S-SENSYS - 4 шт.,
друкуючий монохромний пристрій
формату а4 - 2 шт (введення в
експлуатацію 2018 р). Блок
живлення Б5-50, 3 шт.
Електрокардіограф ЄЛ-1КО 1, 4 шт.
Електроколориметр КФК, 2 шт.

LMvxe2fJSc5OZnxDO Інтерактивна дошка – 7 шт,
EggOpneaWgujk0hoN указка лазерна – 7 шт.;
PbWZJWRAA=
мультімедійний проектор – 1шт ,
ноутбук – 9 шт., телевізор – 6 шт.

(введення в експлуатацію – 2018
рік), доступ до мережі Інтернет,
комп’ютерний клас – 15 сучасних
компьютерів з моніторами та
пакетом прикладних ліцензійних
програм Tester (введення в
експлуатацію – 2017 р.)
Персональний комп’ютер, 9 шт.
(Вбудоване програмне
забезпечення; MS Office 2012).
Мікроскоп БІОМЕД тип SXM – 10
шт.
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для
реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для
програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

ПІБ

Посада

Структурний
підрозділ

Кваліфікація
викладача

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП

Обґрунтування

150128

Запара Сергій Асистент,
Федорович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

10

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчив Харківський
медичний інститут
1989р., диплом ТВ
№864343,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Посвідчення №3164, від
19. 02. 2015 р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія
від 27.06.2011 № 165-0
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія,
посвідчення №3374, від
10.12.2019р.

150128

Запара Сергій Асистент,
Федорович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

10

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут
1989р., диплом ТВ
№864343,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Посвідчення №3164, від
19. 02. 2015 р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія
від 27.06.2011 № 165-0
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія,
посвідчення №3374, від
10.12.2019р.

169601

Іскоростенськ
а Ольга
Володимирів
на

Стоматологічни
й факультет

13

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1998р,
диплом ЛБ Н Х
№003702,
«Стоматологія»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра М16
№014433, 2016р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Терапевтична
стоматологія»,
посвідчення №2158 від
13.07.2010р.
Спеціалізація «Дитяча

Асистент,
Основне
місце
роботи

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

стоматологія»,
сертифікат №91, від
13.04.2011р.
Посвідчення №2733
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
посвідчення від
17.05.2019 за №1128
169601

Іскоростенськ
а Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

13

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1998р,
диплом ЛБ Н Х
№003702,
«Стоматологія»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра М16
№014433, 2016р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Терапевтична
стоматологія»,
посвідчення №2158 від
13.07.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №91, від
13.04.2011р.
Посвідчення №2733
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
посвідчення від
17.05.2019 за №1128

169601

Іскоростенськ
а Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

13

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1998р,
диплом ЛБ Н Х
№003702,
«Стоматологія»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра М16
№014433, 2016р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Терапевтична
стоматологія»,
посвідчення №2158 від
13.07.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №91, від
13.04.2011р.
Посвідчення №2733
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
посвідчення від
17.05.2019 за №1128

169601

Іскоростенськ
а Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

13

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1998р,
диплом ЛБ Н Х
№003702,
«Стоматологія»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра М16
№014433, 2016р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Терапевтична
стоматологія»,
посвідчення №2158 від
13.07.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №91, від

13.04.2011р.
Посвідчення №2733
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
посвідчення від
17.05.2019 за №1128
149006

Власов
Андрій
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

6

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК 015575,
«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№036593, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №187 від 11
квітня 2013 р.
Посвідчення №3388
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
29.03.2018 за №587

149006

Власов
Андрій
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

6

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК 015575,
«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№036593, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №187 від 11
квітня 2013 р.
Посвідчення №3388
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
29.03.2018 за №587

196663

Прасол Анна
Сергіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Ортодонтія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264270,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат №8/2017,
від 28. 02. 2017р.
Спеціалізація
«Ортодонтія»
Сертифікат №130/2017,
від 29.12.2017р.

149006

Власов
Андрій
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

6

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК 015575,
«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№036593, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №187 від 11
квітня 2013 р.
Посвідчення №3388
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від

29.03.2018 за №587
59909

Букалова
Асистент,
Стоматологічни
Ірина
Сумісництво
й факультет
Валентинівна

15

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984р., диплом МВ №
335452, «Стоматологія»
«Дитяча стоматологія»
Свідоцтво №130\2010
від 10.02.2010р.
Посвідчення
№262/2020
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення
№01896866/001108-20

196663

Прасол Анна
Сергіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264270,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат №8/2017,
від 28. 02. 2017р.
Спеціалізація
«Ортодонтія»
Сертифікат №130/2017,
від 29.12.2017р.

196848

МікулінськаРудіч Юлія
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

11

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006 рік,
диплом ХА№30438345,
«Стоматологія»
Магістратура у ХМАПО,
2008р., диплом
ХА№35194000.
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156- інт,
від 31.05.2013р.
Посвідчення №364
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

196848

МікулінськаРудіч Юлія
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

11

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006 рік,
диплом ХА№30438345,
«Стоматологія»
Магістратура у ХМАПО,
2008р., диплом
ХА№35194000.
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156- інт,
від 31.05.2013р.
Посвідчення №364
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

196848

МікулінськаРудіч Юлія
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний

11

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006 рік,
диплом ХА№30438345,
«Стоматологія»

університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

Магістратура у ХМАПО,
2008р., диплом
ХА№35194000.
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156- інт,
від 31.05.2013р.
Посвідчення №364
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

196848

МікулінськаРудіч Юлія
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

11

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006 рік,
диплом ХА№30438345,
«Стоматологія»
Магістратура у ХМАПО,
2008р., диплом
ХА№35194000.
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156- інт,
від 31.05.2013р.
Посвідчення №364
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

73542

Комаров
Олексій
Кімович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

0

Ортодонтія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1994, диплом КБ№
012199,
«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№051672, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
8\2015 від 02.04.2015р.
Посвідчення №4609
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення №1645,
від 24.09.2015 за №95-0
«Ортодонтія», перша
категорія
Посвідчення від
21.12.208 за №2398

251312

Тіщенко
Оксана
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2013р.
Диплом ХА
№45688455,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 142/2017
29.12.2017 р.

149006

Власов
Андрій
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични

6

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК 015575,

й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

150128

Запара Сергій Асистент,
Федорович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

172208

Мись Вікторія Асистент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

172208

Мись Вікторія Асистент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№036593, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №187 від 11
квітня 2013 р.
Посвідчення №3388
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія
Посвідчення від
29.03.2018 за №587
Закінчив Харківський
медичний інститут
1989р., диплом ТВ
№864343,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Посвідчення №3164, від
19. 02. 2015 р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія
від 27.06.2011 № 165-0
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія,
посвідчення №3374, від
10.12.2019р.

10

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

0

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет 1999рік,
диплом МБ НХ
№005454
«Стоматологія»
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до
диплому МБ №1701, від
23.07.2014 за №123-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001049-20
від 19.10.2020
Посвідчення №2207
«Дитяча стоматологія»
вища категорія від
03.04.2019 за №722

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет 1999рік,
диплом МБ НХ
№005454
«Стоматологія»
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,

друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до
диплому МБ №1701, від
23.07.2014 за №123-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001049-20
від 19.10.2020
Посвідчення №2207
«Дитяча стоматологія»
вища категорія від
03.04.2019 за №722
192592

Карнаух
Олена
В`ячеславівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія

9

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002 рік,
диплом ХА № 21195550
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040688 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017
р.
«Терапевтична
стоматологія» додаток
до диплому ХА №
21195550 від 18.04.2011
р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
сертифікат №62 №116-у
09.04.2010, до
09.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія,
посвідчення №4607, від
24.09.2015 р.

123694

Хмиз Тетяна
Григорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 034578,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 038933,
виданий
16.05.2014

8

Ортодонтія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1988р,
диплом
ЛТ ВЕ №000181,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12ТДЦ №038933
видано на підставі
рішення Вченої ради
ХНМУ, від 16.05.2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034578, виданий на
підставі рішення Вченої
Ради Інституту
стоматології АМН
України, 08.06.2006р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Ортодонтія», додаток
до диплому ЛТ ВЕ №
000181, від 06.04.2009
р.
«Ортодонтія», вища
категорія,
Посвідчення №1586, від
21.12.2018 за № 2398.
Сертифікат №11/2020
лікаря-спеціаліста
«Дитяча стоматологія»
Посвідчення
СТ№0189866/00000220
Посвідчення ТУ

№01869866/001051-20
59909

Букалова
Асистент,
Стоматологічни
Ірина
Сумісництво
й факультет
Валентинівна

123694

Хмиз Тетяна
Григорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

91820

Ярославська Доцент,
Юлія Юріївна Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

15

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984р., диплом МВ №
335452, «Стоматологія»
«Дитяча стоматологія»
Свідоцтво №130\2010
від 10.02.2010р.
Посвідчення
№262/2020
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення
№01896866/001108-20

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 034578,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 038933,
виданий
16.05.2014

8

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1988р,
диплом
ЛТ ВЕ №000181,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12ТДЦ №038933
видано на підставі
рішення Вченої ради
ХНМУ, від 16.05.2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034578, виданий на
підставі рішення Вченої
Ради Інституту
стоматології АМН
України, 08.06.2006р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація
«Ортодонтія», додаток
до диплому ЛТ ВЕ №
000181, від 06.04.2009
р.
«Ортодонтія», вища
категорія,
Посвідчення №1586, від
21.12.2018 за № 2398.
Сертифікат №11/2020
лікаря-спеціаліста
«Дитяча стоматологія»
Посвідчення
СТ№0189866/00000220
Посвідчення ТУ
№01869866/001051-20

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 034128,
виданий
11.05.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 045545,
виданий
15.12.2015

0

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Українську
медичну
стоматологічну
академію, 1998, диплом,
ЛР ВЕ №000983,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
034128 виданий на
підставі рішення ВАК
України, від 11.05.2006
р.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 045545,
виданий на підставі
рішення Вченої ради
ХНМУ, від 15.12.2015 р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №946 від
22.12.2000 за №304-у
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат №947 від
13.11.2012 за № 406-у
Вища категорія за

фахом «Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №1975 від
31.10.2011 за №192-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001050-20
від 19.10.2020
З 05.10.2020
по19.10.2020
Сертифікат №133/2019
«Дитяча стоматологія»
від 16 грудня 2019
Посвідчення №7820
«Хірургічна
стоматологія» Вища
категорія , від
26.05.2016 за №57-0
91820

Ярославська Доцент,
Юлія Юріївна Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 034128,
виданий
11.05.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 045545,
виданий
15.12.2015

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Українську
медичну
стоматологічну
академію, 1998, диплом,
ЛР ВЕ №000983,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
034128 виданий на
підставі рішення ВАК
України, від 11.05.2006
р.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 045545,
виданий на підставі
рішення Вченої ради
ХНМУ, від 15.12.2015 р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №946 від
22.12.2000 за №304-у
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат №947 від
13.11.2012 за № 406-у
Вища категорія за
фахом «Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №1975 від
31.10.2011 за №192-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001050-20
від 19.10.2020
З 05.10.2020
по19.10.2020
Сертифікат №133/2019
«Дитяча стоматологія»
від 16 грудня 2019
Посвідчення №7820
«Хірургічна
стоматологія» Вища
категорія , від
26.05.2016 за №57-0

165052

Бабай Оксана Доцент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 040635,
виданий
28.02.2017

5

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК № 015558,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040635, видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №105/2016
від 31 жовтня 2016р.

165052

Бабай Оксана Доцент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 040635,
виданий

5

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1995,
диплом КК № 015558,

28.02.2017

«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040635, видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №105/2016
від 31 жовтня 2016р.

339716

Сухоставець
Олена
Володимирів
на

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

1

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
Диплом ХА №
43580224.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат № 654, від
29.12.2017 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №670, від
13.11.2020р.

339495

Михайленко
Ніна
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MД 027710,
виданий
01.07.1987,
Атестат доцента
ДЦ 005198,
виданий
29.12.1993

1

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1975, диплом
Щ №067498 ,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, МД № 027710 від
01.07.1987р., виданий за
рішенням Ради при
КМІ ім. О.О.
Богомольця
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 005198, виданий
рішенням Вченої ради
ХІУЛ МОЗ України від
29.12.1993р.
«Хірургічна
стоматологія»,
категорія вища,
Посвідчення № 269 від
26.05.16
ТУ «Хірургічна
стоматологія»
№01896866/000996-20
від 15.10.2020
Сертифікат №134/2019
«Дитяча стоматологія»
від 16 грудня 2019

339495

Михайленко
Ніна
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MД 027710,
виданий
01.07.1987,
Атестат доцента
ДЦ 005198,
виданий
29.12.1993

1

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1975, диплом
Щ №067498 ,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, МД № 027710 від
01.07.1987р., виданий за
рішенням Ради при
КМІ ім. О.О.
Богомольця
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 005198, виданий
рішенням Вченої ради
ХІУЛ МОЗ України від
29.12.1993р.
«Хірургічна
стоматологія»,
категорія вища,
Посвідчення № 269 від
26.05.16
ТУ «Хірургічна
стоматологія»
№01896866/000996-20
від 15.10.2020
Сертифікат №134/2019

«Дитяча стоматологія»
від 16 грудня 2019
45375

Одушкіна
Наталія
Вікторівна

Доцент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 049140,
виданий
12.11.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 045541,
виданий
15.12.2015

5

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1997 рік,
диплом ЛД ВЕ №
009586, «Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 045541
виданий на підставі
рішення Вченої Ради
ХНМУ, від
15.12.2015р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
049140, виданий
рішенням Вищої
атестаційної комісії
України, від
12.11.2008р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
посвідчення № 003586,
від 29.11.2008р.
Зав. відділенням,
диплом № 009586 від
2013р.
«Хірургічна
стоматологія». Вища
категорія, посвідчення
№198/2019
від 18 лютого 2019р.

45375

Одушкіна
Наталія
Вікторівна

Доцент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 049140,
виданий
12.11.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 045541,
виданий
15.12.2015

5

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1997 рік,
диплом ЛД ВЕ №
009586, «Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 045541
виданий на підставі
рішення Вченої Ради
ХНМУ, від
15.12.2015р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
049140, виданий
рішенням Вищої
атестаційної комісії
України, від
12.11.2008р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
посвідчення № 003586,
від 29.11.2008р.
Зав. відділенням,
диплом № 009586 від
2013р.
«Хірургічна
стоматологія». Вища
категорія, посвідчення
№198/2019
від 18 лютого 2019р.

169587

Щебликіна
Наталія
Альбертівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

37

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила
Воронежський
державний медичний
інститут, 1979р., ,
диплом
Г-1 № 855973,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», січень
2011р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №7891, від
26.05.2016 за №57-0
ТУ «Особливості
надання невідкладної
допомоги дітям та
підліткам на
стоматологічному

Стоматологічни
й факультет

прийомі» (05.10.2019.10.20)
№01896866/001058-20
169587

Щебликіна
Наталія
Альбертівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

37

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила
Воронежський
державний медичний
інститут, 1979р., ,
диплом
Г-1 № 855973,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», січень
2011р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №7891, від
26.05.2016 за №57-0
ТУ «Особливості
надання невідкладної
допомоги дітям та
підліткам на
стоматологічному
прийомі» (05.10.2019.10.20)
№01896866/001058-20

162483

Колесова
Тамара
Олексіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

25

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1989р., диплом УВ №
965007,
«Стоматологія»,,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до диплому
№ УВ 965007,
24.06.2011р.
«Дитяча стоматологія»
Вища категорія
Посвідчення №7877, від
26.05.2016 за №57-0
ТУ «Особливості
надання невідкладної
допомоги дітям та
підліткам на
стоматологічному
прийомі» (05.10.2019.10.20)
№01896866/001058-20

162483

Колесова
Тамара
Олексіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

25

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1989р., диплом УВ №
965007,
«Стоматологія»,,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до диплому
№ УВ 965007,
24.06.2011р.
«Дитяча стоматологія»
Вища категорія
Посвідчення №7877, від
26.05.2016 за №57-0
ТУ «Особливості
надання невідкладної
допомоги дітям та
підліткам на
стоматологічному
прийомі» (05.10.2019.10.20)
№01896866/001058-20

172208

Мись Вікторія Асистент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

0

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет 1999рік,
диплом МБ НХ
№005454
«Стоматологія»
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до
диплому МБ №1701, від
23.07.2014 за №123-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001049-20
від 19.10.2020
Посвідчення №2207
«Дитяча стоматологія»
вища категорія від
03.04.2019 за №722
172208

Мись Вікторія Асистент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

150128

Запара Сергій Асистент,
Федорович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

73542

Комаров
Олексій
Кімович

Стоматологічни
й факультет

Асистент,
Основне
місце
роботи

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

0

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
державний медичний
університет 1999рік,
диплом МБ НХ
№005454
«Стоматологія»
Українська інженерна
педагогічна академія,
М16 №001690, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Закінчила НФАУ,
диплом магістра
М16№014436, 2016р.,
друга вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення до
диплому МБ №1701, від
23.07.2014 за №123-0
ТУ «Дитяча
стоматологія»
№01896866/001049-20
від 19.10.2020
Посвідчення №2207
«Дитяча стоматологія»
вища категорія від
03.04.2019 за №722

10

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
медичний інститут
1989р., диплом ТВ
№864343,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Посвідчення №3164, від
19. 02. 2015 р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія
від 27.06.2011 № 165-0
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія,
посвідчення №3374, від
10.12.2019р.

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1994, диплом КБ№
012199,
«Стоматологія»
Закінчив НФАУ,
диплом магістра М17
№051672, 2017р., друга
вища освіта за
спеціальністю
«Педагогіка вищої

школи»,
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
8\2015 від 02.04.2015р.
Посвідчення №4609
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення №1645,
від 24.09.2015 за №95-0
«Ортодонтія», перша
категорія
Посвідчення від
21.12.208 за №2398
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1992р., диплом
УВ № 948671,
«Стоматологія»
Отримала Диплом ХА
№47642044 за
рішенням Вченої ради
ХНМУ, 2014р., за
спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент».
Закінчила Українську
інженерну педагогічну
академію, 2017р.,
диплом магістра М
17№002716 за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2015р.,
ВДНЗУ Українська
медична
стоматологічна
академія, Сертифікат №
416 від 01.12.2015р.

13653

Ткаченко
Марина
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

4

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

192592

Карнаух
Олена
В`ячеславівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія

9

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002 рік,
диплом ХА № 21195550
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040688 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017
р.
«Терапевтична
стоматологія» додаток
до диплому ХА №
21195550 від 18.04.2011
р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
сертифікат №62 №116-у
09.04.2010, до
09.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія,
посвідчення №4607, від
24.09.2015 р.

339552

Борисенко
Євгеній
Євгенійович

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2016,
диплом С16 081951,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат № 691 від
28.06.2018р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 135/2019
від 16.12.2019р.

357681

Смородський

асистент,

Стоматологічни

Диплом

0

Пропедевтика

Закінчив Харківський

Віталій
Олександров
ич

Основне
місце
роботи

й факультет

357681

Смородський
Віталій
Олександров
ич

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

357681

Смородський
Віталій
Олександров
ич

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

357681

Смородський
Віталій
Олександров
ич

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

молодшого
спеціаліста,
Комунальний
заклад охорони
здоров'я
Харківський
медичний
коледж №2, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110109
Стоматологія
ортопедична,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія
Диплом
молодшого
спеціаліста,
Комунальний
заклад охорони
здоров'я
Харківський
медичний
коледж №2, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110109
Стоматологія
ортопедична,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

дитячої
терапевтичної
стоматології

національний
медичний університет,
2017, диплом С17 №
022940, «Стоматологія»
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат № 6724 від
27.06.2019р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №156/2019
від 28.12.2019р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №41/2020
від 07.12.2020р.

0

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2017, диплом С17 №
022940, «Стоматологія»
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат № 6724 від
27.06.2019р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №156/2019
від 28.12.2019р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №41/2020
від 07.12.2020р.

Диплом
молодшого
спеціаліста,
Комунальний
заклад охорони
здоров'я
Харківський
медичний
коледж №2, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110109
Стоматологія
ортопедична,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

0

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2017, диплом С17 №
022940, «Стоматологія»
Спеціалізація
«Стоматологія»
Сертифікат № 6724 від
27.06.2019р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №156/2019
від 28.12.2019р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №41/2020
від 07.12.2020р.

Диплом
молодшого
спеціаліста,
Комунальний
заклад охорони
здоров'я

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2017, диплом С17 №
022940, «Стоматологія»
Спеціалізація

Харківський
медичний
коледж №2, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110109
Стоматологія
ортопедична,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

«Стоматологія»
Сертифікат № 6724 від
27.06.2019р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат №156/2019
від 28.12.2019р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №41/2020
від 07.12.2020р.

251312

Тіщенко
Оксана
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2013р.
Диплом ХА
№45688455,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 142/2017
29.12.2017 р.

251312

Тіщенко
Оксана
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2013р.
Диплом ХА
№45688455,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 142/2017
29.12.2017 р.

339552

Борисенко
Євгеній
Євгенійович

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

0

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2016,
диплом С16 081951,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат № 691 від
28.06.2018р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 135/2019
від 16.12.2019р.

251312

Тіщенко
Оксана
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2013р.
Диплом ХА
№45688455,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 142/2017
29.12.2017 р.

339716

Сухоставець
Олена
Володимирів
на

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

1

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
Диплом ХА №
43580224.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат № 654, від
29.12.2017 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,

сертифікат №670, від
13.11.2020р.
339716

Сухоставець
Олена
Володимирів
на

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

1

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
Диплом ХА №
43580224.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат № 654, від
29.12.2017 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №670, від
13.11.2020р.

339716

Сухоставець
Олена
Володимирів
на

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

1

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
Диплом ХА №
43580224.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат № 654, від
29.12.2017 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
сертифікат №670, від
13.11.2020р.

251509

Дунаєв
Олександр
Віталійович

Професор,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Приватне
студентів
акціонерне
Навчальнотовариство
наукового
"Вищий
інституту з
навчальний
підготовки
заклад
іноземних
"Міжрегіональн
громадян ХНМУ
а Академія
управління
персоналом",
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування
, Диплом
доктора наук ДД
008419,
виданий
01.07.2010,
Атестат
професора 12ПP
009711, виданий
26.06.2014

2

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Луганський державний
медичний університет,
1996 рік, спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
серія диплому ЛЕ ВЕ №
010751
(поліграфічний)
Д. мед. н., диплом
доктора наук серія ДД
№ 008419 виданий ВАК
України від 01.07.2010
р., шифр спеціальності
14.01.25 – судова
медицина, тема
дисертації :
«Можливість
диференційної
діагностики раптової
смерті внаслідок гострої
ішемічної хвороби
серця на фоні
наркотичних та
алкогольних отруєнь за
морфологічними,
біохімічними та
біофізичними змінами
передсердь»
Професор кафедри
патологічної анатомії,
судової медицини та
медичного законодавства, атестат
професора серія 12 ПР
№ 009711 виданий
МОН України від
26.06.14 р.
Посвідчення МОЗ
України №6412 від
27.12.17 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта
ТУ «Вибрані питання
судово-медичної
експертизи для
викладачів ВМНЗ та
закладів ПО» кафедра
судово-медичної
експертизи

Національної медичної
академії
післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика,
додаток до диплому ЛЕ
ВЕ № 010751 від 2019 р.
ТУ «Вогнепальна та
вибухова травма» ,
кафедра судовомедичної експертизи
Харківської медичної
академії
післядипломної
освіти,,додаток до
диплому ЛЕ ВЕ №
010751 від 2017 р.
Вищий навчальний
заклад
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом», 2017 рік,
спеціальність правознавство,
кваліфікація – юрист,
диплом спеціаліста,
серія С17 № 029164
(поліграфічний)
101797

Каплуновськи Доцент,
й Петро
Основне
Анатолійович місце
роботи

183774

Бондаренко
Владислав
Вікторович

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
MД 025934,
студентів
виданий
Навчально31.03.1986,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 037942,
підготовки
виданий
іноземних
04.07.1991
громадян ХНМУ

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів

Диплом
спеціаліста,
Приватне
акціонерне

30

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Харківський медичний
інститут,1979 рік,
спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар
серія диплому В-1
№ 539849
(поліграфічний)
К. мед. н., шифр
спеціальності 14.00.24 –
судова медицина, тема
дисертації
“Судебно-медицинская
оценка динамики
биофизи-ческих
показателей свернутой
крови в зависимости от
давности кровопотери»,
диплом кандидата наук
серія МД № 025934 від
29.10.86р
Доцент по кафедрі
судової медицини,
атестат доцента серія
ДЦ № 037942, виданий
Держкомітетом СРСР по
народній просвіті від
04.07.1991 р.
Посвідчення МОЗ
України №1230/8778
від 07.11.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта
Предатестаційний цикл
“Судово-медична
експертиза” кафедра
судово-медичної
експертизи Харківської
медичної академії
післядипломної освіти,
додаток до диплому В-1
№ 539849 від 2016 р.
Національна юридична
академія ім. Ярослава
Мудрого, 1997 р.
спеціальність правознавство,
кваліфікація – юрист,
диплом спеціаліста,
серія ЛГ ВЕ №007847
(поліграфічний)

17

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Харківський державний
медичний університет,
1998 рік, спеціальність лікувальна справа,

Навчальнотовариство
наукового
"Вищий
інституту з
навчальний
підготовки
заклад
іноземних
"Міжрегіональн
громадян ХНМУ
а Академія
управління
персоналом",
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 048366,
виданий
08.10.2008

339552

Борисенко
Євгеній
Євгенійович

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

кваліфікація – лікар,
диплом спеціаліста
серія ЛТ ВЕ № 000154,
(поліграфічний)
Диплом кандидата
медичних наук ДК №
048366 виданий ВАК
України 08.10.08 р.
шифр спеціальності
14.01.25 – судова
медицина, тема
дисертації
«Обгрунтування
критеріальної
значимості
діагностичних
показників у випадках
отруєння алкоголем»
Посвідчення МОЗ
України №7909/2304
від 17.05.19 р. про вищу
категорію лікаря
судово-медичного
експерта
Предатестаційний цикл
«Судово-медична
експертиза» кафедра
судово-медичної
експертизи Харківської
медичної академії
післядипломної освіти,
від 14.03.19 р. додаток
до диплому ЛТ ВЕ №
000154
Цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
технології навчання»
при Інституті
підвищення
кваліфікації
спеціалістів при
Національному
фармацевтичному
університеті,
посвідчення № 2 до
диплому ЛТ ВЕ №
000154 від 2016 р.
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій» при ХНМУ,
додаток до диплому
ЛТ ВЕ № 000154, 2015
рік
Вищий навчальний
заклад
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом», 2017р,
спеціальність правознавство,
кваліфікація – юрист
диплом спеціаліста,
серія С17 № 029162,
(поліграфічний)
0

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2016,
диплом С16 081951,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат № 691 від
28.06.2018р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 135/2019
від 16.12.2019р.

339552

Борисенко
Євгеній
Євгенійович

асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

0

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2016,
диплом С16 081951,
«Стоматологія»
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Сертифікат № 691 від
28.06.2018р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат № 135/2019
від 16.12.2019р.

195881

Лепіліна
Ксенія
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

3

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010, диплом ХА
№39596846,
«Стоматологія».
Спеціалізація за фахом
«Ортодонтія»
05.07.2013;
ННІПО ХНМУ, ПАЦ за
фахом «Ортодонтія»,
01.12-29.12.2017
Посвідчення №371
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

13653

Ткаченко
Марина
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

4

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1992р., диплом
УВ № 948671,
«Стоматологія»
Отримала Диплом ХА
№47642044 за
рішенням Вченої ради
ХНМУ, 2014р., за
спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент».
Закінчила Українську
інженерну педагогічну
академію, 2017р.,
диплом магістра М
17№002716 за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2015р.,
ВДНЗУ Українська
медична
стоматологічна
академія, Сертифікат №
416 від 01.12.2015р.

13653

Ткаченко
Марина
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

4

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1992р., диплом
УВ № 948671,
«Стоматологія»
Отримала Диплом ХА
№47642044 за
рішенням Вченої ради
ХНМУ, 2014р., за
спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент».
Закінчила Українську
інженерну педагогічну
академію, 2017р.,
диплом магістра М
17№002716 за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2015р.,
ВДНЗУ Українська

67936

Голік Наталя
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

6

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

медична
стоматологічна
академія, Сертифікат №
416 від 01.12.2015р.
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1998, диплом ПВ №
710138,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156-інт,
від 31.05.2013
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія, посвідчення
№1047\2012
від 08.06.2012р.

67936

Голік Наталя
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

6

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1998, диплом ПВ №
710138,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156-інт,
від 31.05.2013
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія, посвідчення
№1047\2012
від 08.06.2012р.

67936

Голік Наталя
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

6

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1998, диплом ПВ №
710138,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156-інт,
від 31.05.2013
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія, посвідчення
№1047\2012
від 08.06.2012р.

67936

Голік Наталя
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

6

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1998, диплом ПВ №
710138,
«Стоматологія»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №156-інт,
від 31.05.2013
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія, посвідчення
№1047\2012
від 08.06.2012р.

59909

Букалова
Асистент,
Стоматологічни
Ірина
Сумісництво
й факультет
Валентинівна

15

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984р., диплом МВ №
335452, «Стоматологія»
«Дитяча стоматологія»
Свідоцтво №130\2010
від 10.02.2010р.
Посвідчення
№262/2020
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення
№01896866/001108-20

59909

Букалова
Асистент,
Стоматологічни
Ірина
Сумісництво
й факультет
Валентинівна

15

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984р., диплом МВ №
335452, «Стоматологія»

«Дитяча стоматологія»
Свідоцтво №130\2010
від 10.02.2010р.
Посвідчення
№262/2020
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення
№01896866/001108-20
116162

Волченко
Наталія
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 027890,
виданий
28.04.2015

5

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264264,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, отримала диплом
ДК№027890, на
підставі рішення
Атестаційної колегії
України від 28.04.2015р.
«Стоматологія»
Сертифікат №14/2016
від 29.02.2016 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Сертифікат №10\2015
від 02.04.2015р. за
№109-інт

116162

Волченко
Наталія
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 027890,
виданий
28.04.2015

5

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264264,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, отримала диплом
ДК№027890, на
підставі рішення
Атестаційної колегії
України від 28.04.2015р.
«Стоматологія»
Сертифікат №14/2016
від 29.02.2016 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Сертифікат №10\2015
від 02.04.2015р. за
№109-інт

116162

Волченко
Наталія
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 027890,
виданий
28.04.2015

5

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264264,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, отримала диплом
ДК№027890, на
підставі рішення
Атестаційної колегії
України від 28.04.2015р.
«Стоматологія»
Сертифікат №14/2016
від 29.02.2016 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Сертифікат №10\2015
від 02.04.2015р. за
№109-інт

116162

Волченко
Наталія
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом

5

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009 рік, диплом з
відзнакою ХА 37264264,
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, отримала диплом
ДК№027890, на
підставі рішення
Атестаційної колегії
України від 28.04.2015р.
«Стоматологія»

кандидата наук
ДK 027890,
виданий
28.04.2015

Сертифікат №14/2016
від 29.02.2016 р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Сертифікат №10\2015
від 02.04.2015р. за
№109-інт
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010, диплом ХА
№39596846,
«Стоматологія».
Спеціалізація за фахом
«Ортодонтія»
05.07.2013;
ННІПО ХНМУ, ПАЦ за
фахом «Ортодонтія»,
01.12-29.12.2017
Посвідчення №371
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

195881

Лепіліна
Ксенія
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

3

Ортодонтія

195881

Лепіліна
Ксенія
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

3

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010, диплом ХА
№39596846,
«Стоматологія».
Спеціалізація за фахом
«Ортодонтія»
05.07.2013;
ННІПО ХНМУ, ПАЦ за
фахом «Ортодонтія»,
01.12-29.12.2017
Посвідчення №371
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

195881

Лепіліна
Ксенія
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

3

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010, диплом ХА
№39596846,
«Стоматологія».
Спеціалізація за фахом
«Ортодонтія»
05.07.2013;
ННІПО ХНМУ, ПАЦ за
фахом «Ортодонтія»,
01.12-29.12.2017
Посвідчення №371
«Ортодонтія», друга
категорія
Посвідчення від
05.06.2018 за №1073

13653

Ткаченко
Марина
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

4

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1992р., диплом
УВ № 948671,
«Стоматологія»
Отримала Диплом ХА
№47642044 за
рішенням Вченої ради
ХНМУ, 2014р., за
спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент».
Закінчила Українську
інженерну педагогічну
академію, 2017р.,
диплом магістра М
17№002716 за
спеціальністю
«Педагогіка вищої
школи»
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2015р.,
ВДНЗУ Українська
медична

стоматологічна
академія, Сертифікат №
416 від 01.12.2015р.
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002 рік,
диплом ХА № 21195550
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040688 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017
р.
«Терапевтична
стоматологія» додаток
до диплому ХА №
21195550 від 18.04.2011
р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
сертифікат №62 №116-у
09.04.2010, до
09.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія,
посвідчення №4607, від
24.09.2015 р.

192592

Карнаух
Олена
В`ячеславівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія

9

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

32567

Фоменко
Юлія
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 054747,
виданий
14.10.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 039604,
виданий
26.06.2014

8

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
1995 рік, диплом
ЛЖ-№000884,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12 ДЦ №039604 видано
на підставі рішення
Вченої ради ХНМУ, від
26 червня 2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
054747 видано на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.2009р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія, наказ №
1453/2013 від 29.07.13р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №7\2015 від
2.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
Посвідчення №2711,
від17.10.2019

32567

Фоменко
Юлія
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 054747,
виданий
14.10.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 039604,
виданий
26.06.2014

8

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
1995 рік, диплом
ЛЖ-№000884,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12 ДЦ №039604 видано
на підставі рішення
Вченої ради ХНМУ, від
26 червня 2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
054747 видано на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.2009р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія, наказ №
1453/2013 від 29.07.13р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №7\2015 від
2.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,

перша категорія
Посвідчення №2711,
від17.10.2019
161936

Богатиренко
Марина
Вячеслівіна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 033004,
виданий
15.12.2015

14

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХДМУ, 2005 рік,
спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація лікарстоматолог, ХА №
280805515, електронна
картка А № 116239
2. Диплом кандидата
наук ДК № 033004,
Вищий державний
навчальний заклад
України «Українська
медична
стоматологічна
академія», рішення
Атестаційної колегії від
15 грудня 2015 р. Тема
дисертації: «Клініколабораторне
обґрунтування
удосконаленої
методики
безпосереднього та
проміжного
протезування з
акрилату холодного
твердіння з
розширеною гаммою
кольорів»,14.01.22 –
стоматологія.
3. МОЗ України ХНМУ
ННІПО, посвідчення
про проходження
підвищення
кваліфікації, ПЦ №
01896866/000191-18;
МОЗ України,
посвідчення № 1043,
наказ від 18.10.2018 №
1880, присвоєна друга
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».

250619

Герман
Асистент,
Станіслав
Основне
Анатолійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 045409,
виданий
12.12.2017

5

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХНМУ 2012,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №
43580217, спеціаліст,
пластиковий;
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 30.07.2014р. ХА
№47605535
2. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039858,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. ДК № 045409; 12
грудня 2017 року.
«Клініко лабораторне
обгрунтування
застосування Асиліконового матеріалу
для фіксації знімних
протезів при мезіодистальному нахилі
зубів».
3. ITEP Academic-Plus
Exam 18-April-2018.
Advanced Level (CEFR
C1) Test ID:
235230431AP.

250619

Герман
Асистент,
Станіслав
Основне
Анатолійович місце

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський

5

Ортопедична
стоматологія

1. ХНМУ 2012,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №

роботи

національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 045409,
виданий
12.12.2017

43580217, спеціаліст,
пластиковий;
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 30.07.2014р. ХА
№47605535
2. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039858,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. ДК № 045409; 12
грудня 2017 року.
«Клініко лабораторне
обгрунтування
застосування Асиліконового матеріалу
для фіксації знімних
протезів при мезіодистальному нахилі
зубів».
3. ITEP Academic-Plus
Exam 18-April-2018.
Advanced Level (CEFR
C1) Test ID:
235230431AP.

250619

Герман
Асистент,
Станіслав
Основне
Анатолійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 045409,
виданий
12.12.2017

5

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХНМУ 2012,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №
43580217, спеціаліст,
пластиковий;
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 30.07.2014р. ХА
№47605535
2. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039858,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. ДК № 045409; 12
грудня 2017 року.
«Клініко лабораторне
обгрунтування
застосування Асиліконового матеріалу
для фіксації знімних
протезів при мезіодистальному нахилі
зубів».
3. ITEP Academic-Plus
Exam 18-April-2018.
Advanced Level (CEFR
C1) Test ID:
235230431AP.

7640

Мовчан
Ольга
Володимирів
на

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування

7

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХНМУ 2007,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №
32470000, спеціаліст,
пластиковий
2. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М20
№ 03789, «Управління
у сфері охорони
здоров’я» від
31.01.2020; ННІ ПО
ХНМУ
3. ITEP Academic-Plus
Exam 10-June-2017.
Upper Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
200053211AP.

Асистент,
Основне
місце
роботи

7640

Мовчан
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування

7

Ортопедична
стоматологія

1. ХНМУ 2007,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №
32470000, спеціаліст,
пластиковий
2. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М20
№ 03789, «Управління
у сфері охорони
здоров’я» від
31.01.2020; ННІ ПО
ХНМУ
3. ITEP Academic-Plus
Exam 10-June-2017.
Upper Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
200053211AP.

7640

Мовчан
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування

7

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХНМУ 2007,
стоматологія, лікарстоматолог ХА №
32470000, спеціаліст,
пластиковий
2. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М20
№ 03789, «Управління
у сфері охорони
здоров’я» від
31.01.2020; ННІ ПО
ХНМУ
3. ITEP Academic-Plus
Exam 10-June-2017.
Upper Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
200053211AP.

3589

Шепенко
Анатолій
Григорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

36

Ортопедична
стоматологія

1. Диплом П №643189
за фахом
«Стоматологія» .
Харківській
державний медичний
стоматологічний
інститут
Від 27.06.1964 року.,
реєстраційний №2804.
2. Вища категорія за
фахом «Ортопедична
стоматологія». МОЗ
України. Харківський
національний
медичний унівеситет,
2016 р.

3589

Шепенко
Анатолій
Григорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

36

Виробнича
стоматологічна
практика

1. Диплом П №643189
за фахом
«Стоматологія» .
Харківській
державний медичний
стоматологічний
інститут
Від 27.06.1964 року.,
реєстраційний №2804.
2. Вища категорія за
фахом «Ортопедична
стоматологія». МОЗ
України. Харківський
національний
медичний унівеситет,
2016 р.

161936

Богатиренко
Марина
Вячеслівіна

Асистент,
Основне
місце

Стоматологічни
й факультет

14

Ортопедична
стоматологія

1. ХДМУ, 2005 рік,
спеціальність
«Стоматологія»,

Диплом
кандидата наук
ДK 033004,

роботи

виданий
15.12.2015

кваліфікація лікарстоматолог, ХА №
280805515, електронна
картка А № 116239
2. Диплом кандидата
наук ДК № 033004,
Вищий державний
навчальний заклад
України «Українська
медична
стоматологічна
академія», рішення
Атестаційної колегії від
15 грудня 2015 р. Тема
дисертації: «Клініколабораторне
обґрунтування
удосконаленої
методики
безпосереднього та
проміжного
протезування з
акрилату холодного
твердіння з
розширеною гаммою
кольорів»,14.01.22 –
стоматологія.
3. МОЗ України ХНМУ
ННІПО, посвідчення
про проходження
підвищення
кваліфікації, ПЦ №
01896866/000191-18;
МОЗ України,
посвідчення № 1043,
наказ від 18.10.2018 №
1880, присвоєна друга
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».

117007

Погоріла
Алла
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

17

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.ХДМУ, 2000р.,
Стоматологія.,
кваліфікація
Лікар-стоматолог,
ЛОВЕ №001262,
поліграфічний;
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 30.01.2002
р, ХА №17406940,
спеціальність
«Стоматологія»;
3.ХНМУ, диплом
магістра, «Педагогіка
вищої школи», ступінь
Магістр, від 26.06.2015
р., М15 №050681;
4. ХНМУ. Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р. Вища
кваліфікаційна
категорія.
5. ITEP Academic-Plus
Exam 10-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219628583АР.

117007

Погоріла
Алла
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

17

Виробнича
стоматологічна
практика

1.ХДМУ, 2000р.,
Стоматологія.,
кваліфікація
Лікар-стоматолог,
ЛОВЕ №001262,
поліграфічний;
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 30.01.2002
р, ХА №17406940,
спеціальність
«Стоматологія»;
3.ХНМУ, диплом
магістра, «Педагогіка
вищої школи», ступінь
Магістр, від 26.06.2015
р., М15 №050681;

4. ХНМУ. Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р. Вища
кваліфікаційна
категорія.
5. ITEP Academic-Plus
Exam 10-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219628583АР.
149516

Перешивайло
ва Ірина
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

18

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХДМУ 1999р, лікарстоматолог, диплом МБ
НХ №005514 від 30
червня
1999р.,сертифікат №
616 лікаря-спеціаліста
за спеціальністю
"Ортопедична
стоматологія“ від
07.06.2006р.,
поліграфічний.
2. Диплом магістра від
30.01.2020р. ,
М20№030902,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. ХНМУ,вища
категорія за
спеціальністю
“Ортопедична
стоматологія”,
посвідчення №2869 від
20.12.2017р.

149516

Перешивайло
ва Ірина
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

18

Ортопедична
стоматологія

1. ХДМУ 1999р, лікарстоматолог, диплом МБ
НХ №005514 від 30
червня
1999р.,сертифікат №
616 лікаря-спеціаліста
за спеціальністю
"Ортопедична
стоматологія“ від
07.06.2006р.,
поліграфічний.
2. Диплом магістра від
30.01.2020р. ,
М20№030902,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. ХНМУ,вища
категорія за
спеціальністю
“Ортопедична
стоматологія”,
посвідчення №2869 від
20.12.2017р.

149516

Перешивайло
ва Ірина
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

18

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХДМУ 1999р, лікарстоматолог, диплом МБ
НХ №005514 від 30
червня
1999р.,сертифікат №
616 лікаря-спеціаліста
за спеціальністю
"Ортопедична
стоматологія“ від
07.06.2006р.,
поліграфічний.
2. Диплом магістра від
30.01.2020р. ,
М20№030902,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. ХНМУ,вища

категорія за
спеціальністю
“Ортопедична
стоматологія”,
посвідчення №2869 від
20.12.2017р.
3589

Шепенко
Анатолій
Григорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

117007

Погоріла
Алла
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

161936

Богатиренко
Марина
Вячеслівіна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

36

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Диплом П №643189
за фахом
«Стоматологія» .
Харківській
державний медичний
стоматологічний
інститут
Від 27.06.1964 року.,
реєстраційний №2804.
2. Вища категорія за
фахом «Ортопедична
стоматологія». МОЗ
України. Харківський
національний
медичний унівеситет,
2016 р.

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

17

Ортопедична
стоматологія

1.ХДМУ, 2000р.,
Стоматологія.,
кваліфікація
Лікар-стоматолог,
ЛОВЕ №001262,
поліграфічний;
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 30.01.2002
р, ХА №17406940,
спеціальність
«Стоматологія»;
3.ХНМУ, диплом
магістра, «Педагогіка
вищої школи», ступінь
Магістр, від 26.06.2015
р., М15 №050681;
4. ХНМУ. Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р. Вища
кваліфікаційна
категорія.
5. ITEP Academic-Plus
Exam 10-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219628583АР.

Диплом
кандидата наук
ДK 033004,
виданий
15.12.2015

14

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХДМУ, 2005 рік,
спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація лікарстоматолог, ХА №
280805515, електронна
картка А № 116239
2. Диплом кандидата
наук ДК № 033004,
Вищий державний
навчальний заклад
України «Українська
медична
стоматологічна
академія», рішення
Атестаційної колегії від
15 грудня 2015 р. Тема
дисертації: «Клініколабораторне
обґрунтування
удосконаленої
методики
безпосереднього та
проміжного
протезування з
акрилату холодного
твердіння з
розширеною гаммою
кольорів»,14.01.22 –
стоматологія.
3. МОЗ України ХНМУ
ННІПО, посвідчення
про проходження
підвищення

кваліфікації, ПЦ №
01896866/000191-18;
МОЗ України,
посвідчення № 1043,
наказ від 18.10.2018 №
1880, присвоєна друга
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».
136496

Доля Анна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110106
Стоматологія

20

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХДМУ,30.06.2001 р.,
Стоматологія, ХА
16688327,
поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук, ДК062393, ВАК,
10.11.2010р. «Об’ємне
моделювання меж
ложки-базису
термопластичним
відбитковим
матеріалом «ОртокорСТ» при виготовленні
повних знімних
протезів». 14.01.22стоматологія
3. №10032A50AP,
ESLMD «Itep» від
18.05.2018 р.

136496

Доля Анна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110106
Стоматологія

20

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХДМУ,30.06.2001 р.,
Стоматологія, ХА
16688327,
поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук, ДК062393, ВАК,
10.11.2010р. «Об’ємне
моделювання меж
ложки-базису
термопластичним
відбитковим
матеріалом «ОртокорСТ» при виготовленні
повних знімних
протезів». 14.01.22стоматологія
3. №10032A50AP,
ESLMD «Itep» від
18.05.2018 р.

36876

Томілін
Доцент,
Вячеслав
Основне
Геннадійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 035905,
виданий
13.04.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 031391,
виданий
29.03.2012

18

Ортопедична
стоматологія

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1992,
Стоматологія, Лікарстоматолог,УВ
№948670,
(поліграфічний)
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології
12 ДЦ,
№031391.Атестаційна
колегія Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту , 29 березня 2012
року.
3. Диплом магістра від
21.12.2018р. ,
М18№113864, ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Кандидат медичних
наук зі спеціальності
«стоматологія»,
ДК №035905,Вища
атестаційна комісія
України,13 квітня 2006
року, «Розробка і
клінічне обґрунтування
застосування
індивідуальних

зубоясневих
запобіжників з
матеріалу «БоксилЕкстра»,14.01.22 –
стоматологія
5. Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 21 грудня
2018 року, Ступінь
вищої освіти магістр,
Освітні педагогічні
науки, М18 №113864
(поліграфічний)
6. МОЗ
України.Посвідчення
№ 2693,17 травня 2019
року,
ортопедична
стоматологія, вища
категорія.
7. Academic Credentials
Evaluation
Institute,Advance Level
(CEFR C1),iTEP
Academic-Plus Exam,17
may 2017
36876

Томілін
Доцент,
Вячеслав
Основне
Геннадійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 035905,
виданий
13.04.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 031391,
виданий
29.03.2012

18

Виробнича
стоматологічна
практика

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1992,
Стоматологія, Лікарстоматолог,УВ
№948670,
(поліграфічний)
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології
12 ДЦ,
№031391.Атестаційна
колегія Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту , 29 березня 2012
року.
3. Диплом магістра від
21.12.2018р. ,
М18№113864, ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Кандидат медичних
наук зі спеціальності
«стоматологія»,
ДК №035905,Вища
атестаційна комісія
України,13 квітня 2006
року, «Розробка і
клінічне обґрунтування
застосування
індивідуальних
зубоясневих
запобіжників з
матеріалу «БоксилЕкстра»,14.01.22 –
стоматологія
5. Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 21 грудня
2018 року, Ступінь
вищої освіти магістр,
Освітні педагогічні
науки, М18 №113864
(поліграфічний)
6. МОЗ
України.Посвідчення
№ 2693,17 травня 2019
року,
ортопедична
стоматологія, вища
категорія.
7. Academic Credentials
Evaluation

Institute,Advance Level
(CEFR C1),iTEP
Academic-Plus Exam,17
may 2017
98162

Кузнєцов
Роман
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 036039,
виданий
14.09.2006

14

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Харківський
державний медичний
університет
1997«Стоматологія»,
лікар-стоматолог ЛД ВЕ
№009566
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, АД №
003310
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3 Кандидат медичних
наук, ДК № 036039 від
14 вересня2006р
«Українська медична
державна академія»
4. №229945004AP,
ESLMD «Itep» від
23.02.2018 р.

98162

Кузнєцов
Роман
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 036039,
виданий
14.09.2006

14

Ортопедична
стоматологія

1. Харківський
державний медичний
університет
1997«Стоматологія»,
лікар-стоматолог ЛД ВЕ
№009566
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, АД №
003310
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3 Кандидат медичних
наук, ДК № 036039 від
14 вересня2006р
«Українська медична
державна академія»
4. №229945004AP,
ESLMD «Itep» від
23.02.2018 р.

98162

Кузнєцов
Роман
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 036039,
виданий
14.09.2006

14

Виробнича
стоматологічна
практика

1. Харківський
державний медичний
університет
1997«Стоматологія»,
лікар-стоматолог ЛД ВЕ
№009566
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, АД №
003310
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3 Кандидат медичних
наук, ДК № 036039 від
14 вересня2006р
«Українська медична
державна академія»
4. №229945004AP,
ESLMD «Itep» від
23.02.2018 р.

169613

Дюдіна Ірина Доцент,
Леонідівна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 010404,
виданий

23

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХМІ 1994р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ЛР№001501, сертифікат
№17/96 від 1996р.
лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
ортопедична
стоматологія, диплом
магістра-стоматології
ММ№001-150-17/96 від
1996 р.(поліграфічний)
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, АД №

30.11.2012

003306
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3. Кандидат медичних
наук ДК№010404 від
30.11.12р. виданний
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України. Тема:
«Збережен-ня
функціональної
активності пульпи при
підготовці зубів до
лікування незнімними
конструкціями
протезів» 14.01.22
4.ХНМУ, ортопедична
стоматологіяпосвідчення №6625;
5.ХНМУ, освітні,
педагогічні науки –
диплом магістра М19
№025991;
6.№197902937AP;
EE537640iTEP
Academic-Plus Exam
17.05.2017;

169613

Дюдіна Ірина Доцент,
Леонідівна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 010404,
виданий
30.11.2012

23

Ортопедична
стоматологія

1. ХМІ 1994р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ЛР№001501, сертифікат
№17/96 від 1996р.
лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
ортопедична
стоматологія, диплом
магістра-стоматології
ММ№001-150-17/96 від
1996 р.(поліграфічний)
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, АД №
003306
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3. Кандидат медичних
наук ДК№010404 від
30.11.12р. виданний
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України. Тема:
«Збережен-ня
функціональної
активності пульпи при
підготовці зубів до
лікування незнімними
конструкціями
протезів» 14.01.22
4.ХНМУ, ортопедична
стоматологіяпосвідчення №6625;
5.ХНМУ, освітні,
педагогічні науки –
диплом магістра М19
№025991;
6.№197902937AP;
EE537640iTEP
Academic-Plus Exam
17.05.2017

169613

Дюдіна Ірина Доцент,
Леонідівна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук

23

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХМІ 1994р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ЛР№001501, сертифікат
№17/96 від 1996р.
лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
ортопедична
стоматологія, диплом
магістра-стоматології
ММ№001-150-17/96 від
1996 р.(поліграфічний)
2. Доцент кафедри

ДK 010404,
виданий
30.11.2012

70561

Кричка
Наталія
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 006181,
виданий
15.03.2000,
Атестат доцента
AД 002832,
виданий
20.06.2019

26

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

70561

Кричка
Наталія
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік

26

Ортопедична
стоматологія

ортопедичної
стоматології, АД №
003306
Міністерство науки та
освіти України, 15
жовтня 2019р.
3. Кандидат медичних
наук ДК№010404 від
30.11.12р. виданний
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України. Тема:
«Збережен-ня
функціональної
активності пульпи при
підготовці зубів до
лікування незнімними
конструкціями
протезів» 14.01.22
4.ХНМУ, ортопедична
стоматологіяпосвідчення №6625;
5.ХНМУ, освітні,
педагогічні науки –
диплом магістра М19
№025991;
6.№197902937AP;
EE537640iTEP
Academic-Plus Exam
17.05.2017
1. Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут, 1987 р.,
стоматологія, диплом:
серія ПВ № 753385
2. Доцент, серія АД №
002832, атестат доцента
кафедри ортопедичної
стоматології, видано на
підставі рішення
атестаційної колегії
МОН України від
20.06.2019 р.
3. Диплом магістра від
24.12.2019р. ,
М19№097890,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. Кандидат медичних
наук., серія: ДК №
006181 видано
рішенням президії
Вищої атестацій ної
комісії України від
15.03.2000 р., тема:
Лікування хворих з
повною відсутністю
зубів пластмасовими
протезами, які
конструйовані за
індивідуальними
особливостями
жувального апарату і
полі меризовані в
середовищі на межі
надлишкового тиску
повітря.
4. Сертифікат з
англійської мови В2 –
10287А13АР видано ESL
MD inc. Official iTEP
testing centre від
06.07.2018 р.
1. Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут, 1987 р.,
стоматологія, диплом:
серія ПВ № 753385
2. Доцент, серія АД №
002832, атестат доцента

закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 006181,
виданий
15.03.2000,
Атестат доцента
AД 002832,
виданий
20.06.2019

70561

Кричка
Наталія
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 006181,
виданий
15.03.2000,
Атестат доцента
AД 002832,
виданий
20.06.2019

кафедри ортопедичної
стоматології, видано на
підставі рішення
атестаційної колегії
МОН України від
20.06.2019 р.
3. Диплом магістра від
24.12.2019р. ,
М19№097890,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. Кандидат медичних
наук., серія: ДК №
006181 видано
рішенням президії
Вищої атестацій ної
комісії України від
15.03.2000 р., тема:
Лікування хворих з
повною відсутністю
зубів пластмасовими
протезами, які
конструйовані за
індивідуальними
особливостями
жувального апарату і
полі меризовані в
середовищі на межі
надлишкового тиску
повітря.
4. Сертифікат з
англійської мови В2 –
10287А13АР видано ESL
MD inc. Official iTEP
testing centre від
06.07.2018 р.
26

Виробнича
стоматологічна
практика

1. Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут, 1987 р.,
стоматологія, диплом:
серія ПВ № 753385
2. Доцент, серія АД №
002832, атестат доцента
кафедри ортопедичної
стоматології, видано на
підставі рішення
атестаційної колегії
МОН України від
20.06.2019 р.
3. Диплом магістра від
24.12.2019р. ,
М19№097890,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
3. Кандидат медичних
наук., серія: ДК №
006181 видано
рішенням президії
Вищої атестацій ної
комісії України від
15.03.2000 р., тема:
Лікування хворих з
повною відсутністю
зубів пластмасовими
протезами, які
конструйовані за
індивідуальними
особливостями
жувального апарату і
полі меризовані в
середовищі на межі
надлишкового тиску
повітря.
4. Сертифікат з
англійської мови В2 –
10287А13АР видано ESL
MD inc. Official iTEP
testing centre від
06.07.2018 р.

189380

Ярова Аліна
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.15010001
державне
управління,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 020461,
виданий
03.01.2014

15

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХДМУ, 2002 рік,
спеціальність –
«Стоматологія»,Диплом
ХА№2119555
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 31.01.2004р. ХА
№23563051
3. Кандидат медичних
наук,виданий ДК
№020461 03.04.14,МОН
України,спец.
Стоматологія,тема дис "Застосування
тимчасових коронок із
вітчизняного
акрилового матеріалу
на етапах
ортопедичного
лікування незнімними
конструкціями, шифр
14.01.22.-стоматологія.
4.Диплом магістра від
30.01.2017р. ,
М17№002187,ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
5. Itep,
10032А68АР,ESLMD,
Від 08.05.2018.

189380

Ярова Аліна
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові

15

Ортопедична
стоматологія

1. ХДМУ, 2002 рік,
спеціальність –
«Стоматологія»,Диплом
ХА№2119555
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 31.01.2004р. ХА
№23563051
3. Кандидат медичних
наук,виданий ДК
№020461 03.04.14,МОН
України,спец.
Стоматологія,тема дис "Застосування
тимчасових коронок із
вітчизняного
акрилового матеріалу
на етапах
ортопедичного
лікування незнімними
конструкціями, шифр
14.01.22.-стоматологія.
4.Диплом магістра від

України, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.15010001
державне
управління,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 020461,
виданий
03.01.2014
189380

Ярова Аліна
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.15010001
державне
управління,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний

30.01.2017р. ,
М17№002187,ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
5. Itep,
10032А68АР,ESLMD,
Від 08.05.2018.

15

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХДМУ, 2002 рік,
спеціальність –
«Стоматологія»,Диплом
ХА№2119555
2. Диплом магістра,
«Стоматологія», ХНМУ
від 31.01.2004р. ХА
№23563051
3. Кандидат медичних
наук,виданий ДК
№020461 03.04.14,МОН
України,спец.
Стоматологія,тема дис "Застосування
тимчасових коронок із
вітчизняного
акрилового матеріалу
на етапах
ортопедичного
лікування незнімними
конструкціями, шифр
14.01.22.-стоматологія.
4.Диплом магістра від
30.01.2017р. ,
М17№002187,ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
5. Itep,
10032А68АР,ESLMD,
Від 08.05.2018.

інститут", рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 020461,
виданий
03.01.2014
122717

Ющенко
Павло
Леонідович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 050791,
виданий
05.03.2019

15

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. ХМІ
1993р.,Стоматологія,Лік
ар
стоматолог,КК№016312,
Поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук,
DK№050791,Міністерст
во освіти України,
05.03.2019.
Порівняльна оцінка
застосування Ссиліконових
відбиткових матеріалів
при виготовленні
незнімних конструкцій
зубних протезів, УДК
616.314-76085.461.Стоматологія
3 iTEP Academic-Plus
Exam.04.04.2019.

122717

Ющенко
Павло
Леонідович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 050791,
виданий
05.03.2019

15

Ортопедична
стоматологія

1. ХМІ
1993р.,Стоматологія,Лік
ар
стоматолог,КК№016312,
Поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук,
DK№050791,Міністерст
во освіти України,
05.03.2019.
Порівняльна оцінка
застосування Ссиліконових
відбиткових матеріалів
при виготовленні
незнімних конструкцій
зубних протезів, УДК
616.314-76085.461.Стоматологія
3 iTEP Academic-Plus
Exam.04.04.2019.

122717

Ющенко
Павло
Леонідович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 050791,
виданий
05.03.2019

15

Виробнича
стоматологічна
практика

1. ХМІ
1993р.,Стоматологія,Лік
ар
стоматолог,КК№016312,
Поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук,
DK№050791,Міністерст
во освіти України,
05.03.2019.
Порівняльна оцінка
застосування Ссиліконових
відбиткових матеріалів
при виготовленні
незнімних конструкцій
зубних протезів, УДК
616.314-76085.461.Стоматологія
3 iTEP Academic-Plus
Exam.04.04.2019.

104415

Куліш Сергій

Асистент,

Стоматологічни

7

Пропедевтика

1.Харківський

Анатолійович Основне
місце
роботи

й факультет

24294

Ніконов
Доцент,
Віктор
Суміщення
Володимиров
ич

Стоматологічни
й факультет

104415

Куліш Сергій Асистент,
Анатолійович Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 024358,
виданий
20.06.1990,
Атестат доцента
ДЦ 000454,
виданий
16.04.1992

ортопедичної
стоматології

медичний інститут,
1993 р. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог», КА №
902313
диплом спеціаліста ,з
відзнакою,
поліграфічний
2. Магістр медицини зі
спеціальності
«Стоматологія», ММ
№001-150-19/96.
Харківський державний
медичний університет
від22.11.1996 р.Шифр
14.01.22 – Стоматологія,
«Виготовлення
безкламерних
часткових знімних
пластинкових протезів»
3. Спеціалізація:
посвідчення №360,
видане 05.06.2018 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія». Дійсне
до 05.06.2023 р.
4. Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, «Основи
педагогічної
майстерності», від
05.10.2020р.
5. ITEP Academic-Plus
Exam ., Test ID
#,13808A53APiTEP
International, LLC, від
27.09.2020.

28

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив ЛДМУ, 1978р.,
«Стоматологія»,
диплом Б1 №600779,
Доцент, атестат доцента
ДЦ №000454 на
підставі
рішення Вченої ради
ХМІ, 16.04.1992р.
Кандидат медичних
наук
КД№024358, видано на
підставі рішення Ради
при ВНПО
«Стоматология» МЗ
СССР, Москва, від
31.10.1990р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення № 313 від
17.03.2011 р.

7

Виробнича
стоматологічна
практика

1.Харківський
медичний інститут,
1993 р. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог», КА №
902313
диплом спеціаліста ,з
відзнакою,
поліграфічний
2. Магістр медицини зі
спеціальності
«Стоматологія», ММ
№001-150-19/96.
Харківський державний
медичний університет
від22.11.1996 р.Шифр
14.01.22 – Стоматологія,
«Виготовлення
безкламерних
часткових знімних

пластинкових протезів»
3. Спеціалізація:
посвідчення №360,
видане 05.06.2018 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія». Дійсне
до 05.06.2023 р.
4. Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, «Основи
педагогічної
майстерності», від
05.10.2020р.
5. ITEP Academic-Plus
Exam ., Test ID
#,13808A53APiTEP
International, LLC, від
27.09.2020.
151717

Білобров
Роман
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Вищий
державний
навчальний
заклад України
"Українська
медична
стоматологічна
академія", рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

7

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.УМСА ТА №29991818
від 2006.р за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2.ХНМУ Спеціалізація:
посвідчення № 1041
видане
11.10.2018р, вища
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039584,ХНМУ,
Ступінь –Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. ITEP Academic-Plus
Exam 24-12-2019. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
12898А66АР.

151717

Білобров
Роман
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Вищий
державний
навчальний
заклад України
"Українська
медична
стоматологічна
академія", рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

7

Ортопедична
стоматологія

1.УМСА ТА №29991818
від 2006.р за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2.ХНМУ Спеціалізація:
посвідчення № 1041
видане
11.10.2018р, вища
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039584,ХНМУ,
Ступінь –Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. ITEP Academic-Plus
Exam 24-12-2019. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
12898А66АР.

27411

Кривенко
Професор,
Людмила
Основне
Станіславівна місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний

2

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008р., «Стоматологія»,

медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом доктора
філософії ДK
022780,
виданий
26.06.2014,
Диплом
кандидата наук
ДK 022780,
виданий
26.06.2014,
Атестат доцента
AД 001144,
виданий
05.07.2018

диплом ХА №35255464.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №007539
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
МОН України від
05.07.2018 р.,
«Стоматологія».
Доцент, атестат доцента
АД № 001144 видано на
підставі рішення МОН
України, від
05.07.2018р.
«Клінічна ордінатура»,
свідоцтво №13\12
від 31.08.2012р.
Спеціалізація
«Стоматологія»,
сертифікат № 251-у від
30.06.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2020р.,
Сертифікат №672.
«Ортодонтія», перша
категорія. Посвідчення
№1644, від 21.12.2018р.
Закінчив ЛДМУ, 1978р.,
«Стоматологія»,
диплом Б1 №600779,
Доцент, атестат доцента
ДЦ №000454 на
підставі
рішення Вченої ради
ХМІ, 16.04.1992р.
Кандидат медичних
наук
КД№024358, видано на
підставі рішення Ради
при ВНПО
«Стоматология» МЗ
СССР, Москва, від
31.10.1990р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення № 313 від
17.03.2011 р.

24294

Ніконов
Доцент,
Віктор
Суміщення
Володимиров
ич

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 024358,
виданий
20.06.1990,
Атестат доцента
ДЦ 000454,
виданий
16.04.1992

28

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

24294

Ніконов
Доцент,
Віктор
Суміщення
Володимиров
ич

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 024358,
виданий
20.06.1990,
Атестат доцента
ДЦ 000454,
виданий
16.04.1992

28

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчив ЛДМУ, 1978р.,
«Стоматологія»,
диплом Б1 №600779,
Доцент, атестат доцента
ДЦ №000454 на
підставі
рішення Вченої ради
ХМІ, 16.04.1992р.
Кандидат медичних
наук
КД№024358, видано на
підставі рішення Ради
при ВНПО
«Стоматология» МЗ
СССР, Москва, від
31.10.1990р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення № 313 від
17.03.2011 р.

143860

Скляр Сергій
Олексійович

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KH 004444,
виданий
21.12.1993,
Атестат доцента
AE 000129,
виданий
26.02.1998

0

Ортодонтія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1985р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛВ №430710,
Доцент, атестат доцента
ДЦ АЕ№000129 на
підставі рішення Вченої
ради ХДМУ, від
26.02.1998
Кандидат медичних
наук КН№004444,
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 21.12.1993р.
«Ортодонтія»,
додаток до диплому ЛВ

Доцент,
Основне
місце
роботи

№ 430710 від 15.11.2011
р.
«Ортодонтія», вища
кваліфікація
Посвідчення № 2334,
від 25.10.2017 за №1318
Сертифікат №136/2019
лікаря-спеціаліста
«Дитяча стоматологія»
від 12 грудня 2019 р.
143860

Скляр Сергій
Олексійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KH 004444,
виданий
21.12.1993,
Атестат доцента
AE 000129,
виданий
26.02.1998

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1985р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛВ №430710,
Доцент, атестат доцента
ДЦ АЕ№000129 на
підставі рішення Вченої
ради ХДМУ, від
26.02.1998
Кандидат медичних
наук КН№004444,
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 21.12.1993р.
«Ортодонтія»,
додаток до диплому ЛВ
№ 430710 від 15.11.2011
р.
«Ортодонтія», вища
кваліфікація
Посвідчення № 2334,
від 25.10.2017 за №1318
Сертифікат №136/2019
лікаря-спеціаліста
«Дитяча стоматологія»
від 12 грудня 2019 р.

8106

Гречко
Наталія
Борисівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 001295,
виданий
14.10.1998,
Атестат доцента
ДЦ 002057,
виданий
20.05.2001

32

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1983 рік,
«Стоматологія»,
диплом ЗВ №809962
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 002057 видано
на підставі рішення
Рішенням Вченої Ради
Харківського
державного медичного
університету, від
20.05.2001 р.
Кандидат медичних
наук., диплом ДК №
001295 виданий на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.1998 р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Посвідчення № 359 від
09.11.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Посвідчення № 295 від
05.05.2011
Цикл тематичного
удосконалення ТУ
«Особливості
обстеження та
лікування
стоматологічної
патології у пацієнтів на
дитячому прийомі»
(28.11.19-28.12.19)
Посвідчення
№01896866/000551-19
від 2019р.

8106

Гречко
Наталія
Борисівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 001295,
виданий
14.10.1998,
Атестат доцента
ДЦ 002057,

32

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1983 рік,
«Стоматологія»,
диплом ЗВ №809962
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 002057 видано

виданий
20.05.2001

на підставі рішення
Рішенням Вченої Ради
Харківського
державного медичного
університету, від
20.05.2001 р.
Кандидат медичних
наук., диплом ДК №
001295 виданий на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.1998 р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія»
Посвідчення № 359 від
09.11.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
Посвідчення № 295 від
05.05.2011
Цикл тематичного
удосконалення ТУ
«Особливості
обстеження та
лікування
стоматологічної
патології у пацієнтів на
дитячому прийомі»
(28.11.19-28.12.19)
Посвідчення
№01896866/000551-19
від 2019р.

183926

Кузіна
Вікторія
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034552,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 019024,
виданий
18.04.2008

13

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут 1985
рік, «Стоматологія»,
диплом з відзнакою КВ
№801200
Доцент, атестат доцента
12ДЦ 019024, видано на
підставі Рішення Вченої
Ради Харківського
державного медичного
університету, від
18.04.2008р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034552, виданий на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України
від 08 червня 2006 року
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення №79 від
03.02.2011р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
посвідчення №7879
Вища категорія,
посвідчення №57 від
26.05.2016

183926

Кузіна
Вікторія
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034552,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 019024,
виданий
18.04.2008

13

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
медичний інститут 1985
рік, «Стоматологія»,
диплом з відзнакою КВ
№801200
Доцент, атестат доцента
12ДЦ 019024, видано на
підставі Рішення Вченої
Ради Харківського
державного медичного
університету, від
18.04.2008р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034552, виданий на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України
від 08 червня 2006 року
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення №79 від
03.02.2011р.
Спеціалізація «Дитяча

стоматологія»
посвідчення №7879
Вища категорія,
посвідчення №57 від
26.05.2016
183926

Кузіна
Вікторія
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034552,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 019024,
виданий
18.04.2008

13

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут 1985
рік, «Стоматологія»,
диплом з відзнакою КВ
№801200
Доцент, атестат доцента
12ДЦ 019024, видано на
підставі Рішення Вченої
Ради Харківського
державного медичного
університету, від
18.04.2008р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034552, виданий на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України
від 08 червня 2006 року
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення №79 від
03.02.2011р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
посвідчення №7879
Вища категорія,
посвідчення №57 від
26.05.2016

183926

Кузіна
Вікторія
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034552,
виданий
08.06.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 019024,
виданий
18.04.2008

13

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут 1985
рік, «Стоматологія»,
диплом з відзнакою КВ
№801200
Доцент, атестат доцента
12ДЦ 019024, видано на
підставі Рішення Вченої
Ради Харківського
державного медичного
університету, від
18.04.2008р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№034552, виданий на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України
від 08 червня 2006 року
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»,
посвідчення №79 від
03.02.2011р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
посвідчення №7879
Вища категорія,
посвідчення №57 від
26.05.2016

184359

Шевчук
Віктор
Альбертович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KH 006630,
виданий
27.09.1994,
Атестат доцента
ДЦ 000589,
виданий
22.06.2000

0

Дитяча
хірургічна
стоматологія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1986 рік, диплом НВ №
815787 «Стоматологія».
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 000589 виданий
на підставі рішення
Вченої ради ХДМУ, від
25.07.2000
Кандидат медичних
наук, диплом КН №
006630, виданий на
підставі рішення
Вищої атестаційної
комісії України від
27.09.1994р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія», Вища
категорія, посвідчення

№126-0 до 24.06.2016.
№1203 до 26.05.21
184359

Шевчук
Віктор
Альбертович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KH 006630,
виданий
27.09.1994,
Атестат доцента
ДЦ 000589,
виданий
22.06.2000

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1986 рік, диплом НВ №
815787 «Стоматологія».
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 000589 виданий
на підставі рішення
Вченої ради ХДМУ, від
25.07.2000
Кандидат медичних
наук, диплом КН №
006630, виданий на
підставі рішення
Вищої атестаційної
комісії України від
27.09.1994р.
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія», Вища
категорія, посвідчення
№126-0 до 24.06.2016.
№1203 до 26.05.21

32567

Фоменко
Юлія
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 054747,
виданий
14.10.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 039604,
виданий
26.06.2014

8

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
1995 рік, диплом
ЛЖ-№000884,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12 ДЦ №039604 видано
на підставі рішення
Вченої ради ХНМУ, від
26 червня 2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
054747 видано на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.2009р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія, наказ №
1453/2013 від 29.07.13р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №7\2015 від
2.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
Посвідчення №2711,
від17.10.2019

32567

Фоменко
Юлія
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 054747,
виданий
14.10.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 039604,
виданий
26.06.2014

8

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
1995 рік, диплом
ЛЖ-№000884,
«Стоматологія»
Доцент, атестат доцента
12 ДЦ №039604 видано
на підставі рішення
Вченої ради ХНМУ, від
26 червня 2014р.
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
054747 видано на
підставі рішення ВАК
України від 14.10.2009р.
«Терапевтична
стоматологія», вища
кваліфікаційна
категорія, наказ №
1453/2013 від 29.07.13р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
Сертифікат №7\2015 від
2.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
перша категорія
Посвідчення №2711,
від17.10.2019

59498

Салія Лія

133528

27411

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

3

Ортопедична
стоматологія

Губін Микола Доцент,
Володимиров Основне
ич
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2004,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківська
медична
академія
післядипломної
освіти, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 048367,
виданий
08.10.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 036912,
виданий
21.11.2013

11

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Кривенко
Професор,
Людмила
Основне
Станіславівна місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

2

Ортодонтія

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний

1.Диплом спеціаліста:
ДІ №011603
«Стоматологія»
Харківский
державний медичний
університет.
2. Свідоцтво ( клінічна
ординатура) СО№
004605 «Ортопедична
стоматологія»
Харівський державний
медичний університет
3. Certificate of
proficiency, iTEP
Academic-Plus Exam, від
07.05.2019 р.
Закінчив Харківський
державний медичний
університет,
2004 рік, спеціальність лікувальна справа
кваліфікація – лікар
серія диплому ХА №
25680452
Диплом кандидата наук
серія ДК № 048367
виданий ВАК України
від 08.10.2008 р.
Доцент по кафедрі
судової медицини,
медичного
правознавства, атестат
доцента 12 ДЦ №
036912 виданий МОН
України від 21.11.13 р.
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови,
виданий офіційним
ITEP центром (м.
Харків) від 12.10.2017 р.
Посвідчення МОЗ
України № 1221 від
13.11.18 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта.
Предатестаційний цикл
“Судово-медична
експертиза” кафедра
судово-медичної
експертизи Харківської
медичної академії
післядипломної
освіти,додаток до
диплому ХА №
25680452 від 2018 р.
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди,2015 рік,
спеціальність –
правознавство,
кваліфікація – юрист
серія диплому ДСП
№ 006022
Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2017 рік,
спеціальність –
педагогіка вищої
школи, кваліфікація викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра серія М17
№ 002163
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008р., «Стоматологія»,

медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом доктора
філософії ДK
022780,
виданий
26.06.2014,
Диплом
кандидата наук
ДK 022780,
виданий
26.06.2014,
Атестат доцента
AД 001144,
виданий
05.07.2018

диплом ХА №35255464.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №007539
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
МОН України від
05.07.2018 р.,
«Стоматологія».
Доцент, атестат доцента
АД № 001144 видано на
підставі рішення МОН
України, від
05.07.2018р.
«Клінічна ордінатура»,
свідоцтво №13\12
від 31.08.2012р.
Спеціалізація
«Стоматологія»,
сертифікат № 251-у від
30.06.2010р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія», 2020р.,
Сертифікат №672.
«Ортодонтія», перша
категорія. Посвідчення
№1644, від 21.12.2018р.

192592

Карнаух
Олена
В`ячеславівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110106
Стоматологія

9

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002 рік,
диплом ХА № 21195550
«Стоматологія»
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
040688 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017
р.
«Терапевтична
стоматологія» додаток
до диплому ХА №
21195550 від 18.04.2011
р.
Спеціалізація «Дитяча
стоматологія»
сертифікат №62 №116-у
09.04.2010, до
09.04.2015р.
«Дитяча стоматологія»,
друга категорія,
посвідчення №4607, від
24.09.2015 р.

80556

Назарян
Розана
Степанівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 005224,
виданий
14.09.2006,
Атестат
професора 12ПP
008282,
виданий
30.11.2012

9

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛН №000723.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №005224
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 14.09.2006
р., «Стоматологія».
Професор , атестат
професора 12ПР
№008282 видано на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 30.11.2012р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
2010р., диплом ХА
№38569596.
«Управління
навчальним закладом».
«Дитяча стоматологія»
сертифікат №1109, від
01.12.09р.
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат №1413, від
24.12.10р.

«Ортодонтія»,
сертифікат №1413, від
11.06.10р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №2201, від
03.04.2019р. за №722.
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія»
Посвідчення №7749,
від 26.05.2016р. за
№57-0.
80556

Назарян
Розана
Степанівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 005224,
виданий
14.09.2006,
Атестат
професора 12ПP
008282,
виданий
30.11.2012

9

Профілактика
стоматологічни
х захворювань

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛН №000723.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №005224
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 14.09.2006
р., «Стоматологія».
Професор , атестат
професора 12ПР
№008282 видано на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 30.11.2012р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
2010р., диплом ХА
№38569596.
«Управління
навчальним закладом».
«Дитяча стоматологія»
сертифікат №1109, від
01.12.09р.
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат №1413, від
24.12.10р.
«Ортодонтія»,
сертифікат №1413, від
11.06.10р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №2201, від
03.04.2019р. за №722.
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія»
Посвідчення №7749,
від 26.05.2016р. за
№57-0.

151717

Білобров
Роман
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

7

Виробнича
стоматологічна
практика

1.УМСА ТА №29991818
від 2006.р за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2.ХНМУ Спеціалізація:
посвідчення № 1041
видане
11.10.2018р, вища
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039584,ХНМУ,
Ступінь –Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. ITEP Academic-Plus
Exam 24-12-2019. Upper
Intermediate Level

Диплом
спеціаліста,
Вищий
державний
навчальний
заклад України
"Українська
медична
стоматологічна
академія", рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021

174624

Запара Павло Асистент,
Сергійович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

174624

Запара Павло Асистент,
Сергійович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

174624

Запара Павло Асистент,
Сергійович
Основне
місце
роботи

67938

Федотова
Олена
Леонідівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

педагогіка
вищої школи
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

(CEFR B2),Test ID:
12898А66АР.
1.ХНМУ 2008 рік
закінчення. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог»
ХА№35225818 від
30 червня 2008 року
(електронна карта)
2.Спеціалізація ХНМУ
.Посвідчення № 2355 2 га кваліфікаційна
категорія за фахом
«Ортопедична
стоматологія» від
25.10.2017р.
3. ITEP Academic-Plus
Exam 21-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219621586AP.

6

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Ортопедична
стоматологія

1.ХНМУ 2008 рік
закінчення. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог»
ХА№35225818 від
30 червня 2008 року
(електронна карта)
2.Спеціалізація ХНМУ
.Посвідчення № 2355 2 га кваліфікаційна
категорія за фахом
«Ортопедична
стоматологія» від
25.10.2017р.
3. ITEP Academic-Plus
Exam 21-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219621586AP.

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Виробнича
стоматологічна
практика

1.ХНМУ 2008 рік
закінчення. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог»
ХА№35225818 від
30 червня 2008 року
(електронна карта)
2.Спеціалізація ХНМУ
.Посвідчення № 2355 2 га кваліфікаційна
категорія за фахом
«Ортопедична
стоматологія» від
25.10.2017р.
3. ITEP Academic-Plus
Exam 21-12-2017. Upper
Intermediate Level
(CEFR B2),Test ID:
219621586AP.

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

4

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.Харківський
національний
медичний університет,
2011 р.,
спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація – лікарстоматолог, диплом ХА
№ 41554909,
поліграфічне
виготовлення.
2.ХНМУ, посвідчення
ПЦ №
01896866/000193–18,
«Ортопедична
стоматологія»,
30.05.2018
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.

67938

Федотова
Олена
Леонідівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

4

Ортопедична
стоматологія

1.Харківський
національний
медичний університет,
2011 р.,
спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація – лікарстоматолог, диплом ХА
№ 41554909,
поліграфічне
виготовлення.
2.ХНМУ, посвідчення
ПЦ №
01896866/000193–18,
«Ортопедична
стоматологія»,
30.05.2018
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.

67938

Федотова
Олена
Леонідівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

4

Виробнича
стоматологічна
практика

1.Харківський
національний
медичний університет,
2011 р.,
спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація – лікарстоматолог, диплом ХА
№ 41554909,
поліграфічне
виготовлення.
2.ХНМУ, посвідчення
ПЦ №
01896866/000193–18,
«Ортопедична
стоматологія»,
30.05.2018
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.

59498

Салія Лія

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

3

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.Диплом спеціаліста:
ДІ №011603
«Стоматологія»
Харківский
державний медичний
університет.
2. Свідоцтво ( клінічна
ординатура) СО№
004605 «Ортопедична
стоматологія»
Харівський державний
медичний університет
3. Certificate of
proficiency, iTEP
Academic-Plus Exam, від
07.05.2019 р.

59498

Салія Лія

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

3

Виробнича
стоматологічна
практика

1.Диплом спеціаліста:
ДІ №011603
«Стоматологія»
Харківский
державний медичний
університет.
2. Свідоцтво ( клінічна
ординатура) СО№
004605 «Ортопедична
стоматологія»
Харівський державний
медичний університет
3. Certificate of
proficiency, iTEP
Academic-Plus Exam, від
07.05.2019 р.

250360

Бірюков
В`ячеслав
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

2

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.ХДМУ 2006р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ХА № 30438340№ 729
від 19.06.2009р. лікаряспеціаліста за
спеціальністю

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:

2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

250360

Бірюков
В`ячеслав
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

2

Ортопедична
стоматологія

250360

Бірюков
В`ячеслав
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

2

Виробнича
стоматологічна
практика

«ортопедична
стоматологія,
пластиковий
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 31.07.2008
р, ХА №35348235,
спеціальність
«Стоматологія»;
3. Диплом магістра від
31.10.2020р. ,
М20№030891,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. Спеціалізація:
посвідчення
№1851/2019, видане
11.09.2019 р., перша
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
11.09.2024 р
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.
1.ХДМУ 2006р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ХА № 30438340№ 729
від 19.06.2009р. лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«ортопедична
стоматологія,
пластиковий
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 31.07.2008
р, ХА №35348235,
спеціальність
«Стоматологія»;
3. Диплом магістра від
31.10.2020р. ,
М20№030891,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. Спеціалізація:
посвідчення
№1851/2019, видане
11.09.2019 р., перша
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
11.09.2024 р
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.
1.ХДМУ 2006р. за
спеціальністю
стоматологія, диплом
ХА № 30438340№ 729
від 19.06.2009р. лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«ортопедична
стоматологія,
пластиковий
2. ХДМУ, Диплом
магістра,від 31.07.2008
р, ХА №35348235,
спеціальність
«Стоматологія»;
3. Диплом магістра від
31.10.2020р. ,
М20№030891,ХНМУ,

Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
2. Спеціалізація:
посвідчення
№1851/2019, видане
11.09.2019 р., перша
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
11.09.2024 р
3. ITEP Academic-Plus
Exam № 197903158
АР,ESLMD,
Від 17.05.2017р.
342394

Андрієнко
Карина
Юріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

1

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1.ХНМУ, 2016р.,
Стоматологія.,кваліфіка
ція Лікар-стоматолог,
С16081959 №514/16
поліграфічний.
2.ХНМУ.Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р.
3.ITEP Academic-Plus
Exam №182717665АР,
ESLMD «Itep» від
15.05.2017 р.

342394

Андрієнко
Карина
Юріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

1

Ортопедична
стоматологія

1.ХНМУ, 2016р.,
Стоматологія.,кваліфіка
ція Лікар-стоматолог,
С16081959 №514/16
поліграфічний.
2.ХНМУ.Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р.
3.ITEP Academic-Plus
Exam №182717665АР,
ESLMD «Itep» від
15.05.2017 р.

342394

Андрієнко
Карина
Юріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

1

Виробнича
стоматологічна
практика

1.ХНМУ, 2016р.,
Стоматологія.,кваліфіка
ція Лікар-стоматолог,
С16081959 №514/16
поліграфічний.
2.ХНМУ.Спеціальність
«Ортопедична
стоматологія», від
12.12.2018р.
3.ITEP Academic-Plus
Exam №182717665АР,
ESLMD «Itep» від
15.05.2017 р.

198602

Абрамчук
Аліна
Борисівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

25

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний університет,
1982 р., Біологія.
Диплом ЖВ1№102856
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

80556

Назарян
Розана
Степанівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

9

Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛН №000723.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №005224

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 005224,
виданий
14.09.2006,
Атестат
професора 12ПP
008282,

виданий
30.11.2012

видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 14.09.2006
р., «Стоматологія».
Професор , атестат
професора 12ПР
№008282 видано на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 30.11.2012р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
2010р., диплом ХА
№38569596.
«Управління
навчальним закладом».
«Дитяча стоматологія»
сертифікат №1109, від
01.12.09р.
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат №1413, від
24.12.10р.
«Ортодонтія»,
сертифікат №1413, від
11.06.10р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №2201, від
03.04.2019р. за №722.
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія»
Посвідчення №7749,
від 26.05.2016р. за
№57-0.

80556

Назарян
Розана
Степанівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 005224,
виданий
14.09.2006,
Атестат
професора 12ПP
008282,
виданий
30.11.2012

9

Дитяча
терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996р.,
«Стоматологія»,
диплом ЛН №000723.
Доктор медичних наук,
диплом ДД №005224
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 14.09.2006
р., «Стоматологія».
Професор , атестат
професора 12ПР
№008282 видано на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 30.11.2012р.
Українська інженерна
педагогічна академія,
2010р., диплом ХА
№38569596.
«Управління
навчальним закладом».
«Дитяча стоматологія»
сертифікат №1109, від
01.12.09р.
«Хірургічна
стоматологія»,
сертифікат №1413, від
24.12.10р.
«Ортодонтія»,
сертифікат №1413, від
11.06.10р.
«Дитяча стоматологія»,
вища категорія
Посвідчення №2201, від
03.04.2019р. за №722.
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія»
Посвідчення №7749,
від 26.05.2016р. за
№57-0.

335503

Коновал
Наталія

Асистент,
Основне

VII факультет з
підготовки

0

Судова
медицина

Харківський
національний

Диплом
магістра,

77419

Станіславівна місце
роботи

іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2017,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
8.18010021
педагогіка
вищої школи

Пешенко
Асистент,
Олександр
Основне
Миколайович місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2015,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 046068,
виданий
01.02.2018

6

(стоматологія).
Медичне право.

медичний університет,
2012 рік, спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація -лікар,
серія диплому ХА №
43465631 (електронна
картка)
Харківський
національний
медичний університет,
Інтернатура по
спеціальності «Судовомедична експертиза»,
рік закінчення - 2014,
кваліфікація – лікарсудово-медичний
експерт сертифікат
лікаря-спеціаліста №
5189 від 31.01.14 р.
Харківський
національний
медичний університет,
2016 рік, спеціальність
– педагогіка вищої
школи, кваліфікація викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра серія М17 №
004912 (поліграфічний)

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Харківський державний
медичний університет,
1997 рік, спеціальність –
педіатрія, кваліфікація лікар, серія диплому ЛД
ВЕ №
006428(поліграфічний)
Посвідчення МОЗ
України №4991 від
10.12.15 р про вищу
категорію лікаря
судово-медичного
експерта
Диплом кандидата
медичних наук ДК №
046068 від р.виданий
МОН України
01.02.2018. шифр
спеціальності 14.01.25 –
судова медицина, тема
дисертації «Судовомедична оцінка
тілесних ушкоджень
при неускладнених
травмах шийного
відділу хребта».
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій» при ХНМУ,
додаток до диплому ЛД
ВЕ № 006428, 2015 рік
Цикл тематичного
удосконалення за
кордоном на базі
університету Pavol Jozef
Safarik University in
Kosice, Словаччина, м.
Кошице термін
стажування 24 –
29.06.2018 р. Тема
циклу «Судово-медична
експертиза»
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди,
спеціальність –
правознавство,

7627

Котовщиков
Максим
Сергійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

11

53945

Ольховський
Василь
Олексійович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Національна
юридична
академія
України імені
Ярослава
Мудрого, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 03969,
виданий
10.11.2004,
Атестат
професора ПP
002933,
виданий
17.02.2005

38

кваліфікація – юрист,
серія диплому ДСП №
005240, 2015 р.
(поліграфічний)
Харківський
національний
медичний університет,
2015 рік, спеціальність
– педагогіка вищої
школи, кваліфікація викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра серія М15 №
050671 від 26.06.2015 р.
(поліграфічний)
Екстрена та
Закінчив Харківський
невідкладна
державний медичний
терапевтична та університет, 1995,
хірургічна
спеціальність
допомога
лікувальна справа,
(екстренна
кваліфікація лікар,
медицина,
диплом ЛО № 009204
хірургія)
від 30.06.1995 р.
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2015, посвідчення до
диплому №001222.
МОЗУ, 29.06.2016 р.,
присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
8291.
Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1978 рік, спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
серія диплому В-1 №
534408
Диплом доктора наук
серія шифр
спеціальності 14.01.03 –
нормальна анатомія ДД
№ 003969 виданий ВАК
України від 10.11.04
р.ДК № 048367
виданий ВАК України
від 08.10.2008 р.
Професор по кафедрі
судової медицини та
основ права, шифр
спеціальності 14.01.25 –
судова медицина,
атестат ПР №002933
виданий МОН України
від 17.02.2005 р.
Посвідчення МОЗ
України №8286 від
19.05.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта
Національна юридична
академія ім. Ярослава
Мудрого, 2011 рік,
спеціальність правознавство,
кваліфікація – юрист,
диплом спеціаліста
серія ХА №39984281
від 8.02.11 р.
Українська інженернопедагогічна академія
(м. Харків), 2013 рік,
спеціальністьпедагогіка вищої
школи, кваліфікація –
викладач університетів

15608

Коровіна
Лілія
Дмитрівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2006,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 022672,
виданий
26.06.2014

0

179547

Зеленська
Катерина
Олексіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2010,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 033638,
виданий
25.02.2016

0

та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра - серія ХА №
43931840 від 12.01.13 р.
Загальна
Харківський державний
медична
медичний університет
підготовка
«Лікувальна справа»,
(оториноларинг лікар-спеціаліст,
ологія;
ХА№30112007
неврологія;
30.06.2006 р. К.мед.н.,
нейростоматоло диплом колегії ДК
гія;
№022672.від
дерматологія,
26.06.2014р., виданий
венерологія;
МОН України, на
психіатрія та
підставі рішення
медична
Атестаційної колегії
психологія)
14.01.16 «Психіатрія».
Тема дисертації:
«Клінікопсихопатологічні
особливості, лікування
та реабілітації жінок
хворих на параноїдну
шизофренію на тлі
абдомінального
ожиріння».
Національний
технічний університет
«ХПІ»,
спеціальність-«Педагогі
ка вищої школи»,
кваліфікація - викладач
вищих навчальних
закладів диплом від
М16№000697
25.01.2016 р. Тематичне
удосконалення
«Діагностика і
первенція суїцидальної
поведінки» ХНМУ
01.02-15.02.2018
Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський
національний
медичний університет
«Лікувальна справа»
спеціальність лікар,
диплом ХА№39596881
від 25.06.2010 р., К.м.н.,
диплом ДК033638, від
25.02.16р., виданий
МОН України, на
підставі рішення
атестаційної колегії,.
14.01.16 «Психіатрія».
Тема дисертації:
«Механізми
формування та система
профілактики
суїцидальної поведінки
при депресії у хворих
молодого віку».
Українська інженернопедагогічна академія,
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікаціявикладач університетів
та вищих учбових
закладів, диплом ХА
№47695806 від
30.01.2015 р. Українська
інженерно-педагогічна
академія
«Менеджмент»кваліфікація керівник
підприємства, установ
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання), диплом
М18№003363 від
31.01.2018р. Педагогіка,
методика та
менеджмент освіти
УІПА,25.02.-26.03.2019
Стажування з
педагогіки у Польщі з

06.05 по 26.06.19р. 148
годин Стажування у
Психіатричній клініці
Мюстерлінген,
Швейцарія 21.11.26.11.17 рр
342823

Радченко
Тетяна
Миколаївна

асистент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Державний
студентів
заклад
Навчально"Луганський
наукового
державний
інституту з
медичний
підготовки
університет", рік
іноземних
закінчення:
громадян ХНМУ
2011,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 048019,
виданий
05.07.2018

376744

Руда Наталія
Григорівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

87241

Лупальцов
Володимир
Іванович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

1

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Державний заклад
«Луганський
державний медичний
університет» диплом
АН №41463364 з
відзнакою,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар
24.06.2011 р К.м.н.
,диплом ДК №048019,
від 05.07.2018р.
виданий МОН України
на підставі рішення
Атестаційної колегії.
14.01.17 «Наркологія».
Тема дисертації:
«Клініко-патогенетичні,
патопсихологічні та
імунологічні
особливості перебігу
опіоїдної залежності
жінок з коморбідною
патологією
щитоподібної залози».
ПАЦ «Наркологія»
17.04-20.05.2019
ХМАПО

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

3

Фармакологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012 р. «Лікувальна
справа». Диплом ХА №
43465769

Диплом доктора
наук MД
002489,
виданий
19.11.1982,
Диплом
кандидата наук
MMД 027839,
виданий
06.01.1971,
Атестат доцента
ДЦ 012096,
виданий
11.05.1977,
Атестат
професора ПP
012276, виданий
22.03.1985

49

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1964, спеціальність
педіатрія, кваліфікація
лікар
диплом С № 375579 від
29.06.1964 р.
Член-кор. АМНУ(від
06.11.2003 р.),
д.мед.н. по
спеціальності 14.00.27 –
хірургія (диплом МД №
002489 від 19.11.1982 р.)
тема дисертації
«Гострий
післяопераційний
панкреатит», професор
по кафедрі хірургічних
хвороб (диплом ПР №
012276 від 22.03.1985
р.).
Член спеціалізованої
вченої ради Д64.600.01
ХНМУ.

Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2015,
посвідчення до диплому
№ 375579.
МОЗУ, 14.06.2016 р.,
підтвердження вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
1273.
138303

Вандер
Костянтин
Олександров
ич

Професор,
Сумісництво

197095

Дехтярук Ігор Доцент,
Андрійович
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 004131,
виданий
09.02.2005

5

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Закінчив Харківський
медичний
інститут,1979,
спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація лікар
диплом В1 № 539830
від 30.06.1979 р.
д.мед.н. зі спеціальності
14.01.03 – хірургія
(диплом ДД № 004131
від 09.02.2005 р.) тема
дисертації
«Трансэнтеральная
коррекция нарушений
состояния питания
после операций на
органах брюшной
полости».
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківська академія
післядипломної освіти,
2017, посвідчення до
диплому № 539830
ОУОЗ ХОДА, 07.12.2017
р., підтвердження
вищої кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
2105/2012
Кваліфікаційний
екзамен з англійської
мови рівня В2. Certificat
of Profiency Uper
Intermediate Level
(CEFR B2) on the iTEP
Academic-Plus Exam
15.11.2018

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 006120,
виданий
02.08.1978,
Атестат доцента
ДЦ 037539,
виданий
04.07.1991

43

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1970, спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація лікар
диплом С № 323047 від
30.06.1970 р.
к.мед.н. по
спеціальності 14.00.27 –
хірургія (диплом МД №
006120 від 02.08.1972 р)
тема дисертації «Острая
стафилококковая
деструкция молочной
железы»,
доцент по кафедрі
хірургічних хвороб
(диплом ДЦ № 037539
від 04.07.1991 р.).
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2015,
посвідчення до диплому
№ 323047.
МОЗУ, 14.06.2016 р.,
підтвердження вищої

кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
1269.
132319

Ягнюк Андрій Доцент,
Іванович
Основне
місце
роботи

130794

Стрельнікова
Ірина
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

326410

Скалій

Асистент,

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 010673,
виданий
16.05.2001,
Атестат доцента
02ДЦ 015470,
виданий
19.10.2005

21

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Закінчив
Цілиноградський
державний медичний
інститут, 1984,
спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація лікар
диплом КВ № 195925
від 29.06.1984 р.
к.мед.н. по
спеціальності 14.01.03 –
хірургія (диплом ДК №
010673 від 16.05.2001 р)
тема дисертації
«Профілактика і
лікування
постваготомних
моторно-евакуаторних
розладів у хірургії
виразкової хвороби
шлунка і
дванадцятипалої»,
доцент по кафедрі
хірургічних хвороб
(диплом 02ДЦ №
015470 від 19.10.2005
р.)ВАК, Україна.
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2015, посвідчення до
диплому № 195925.
МОЗУ, 14.06.2016 р.,
підтвердження вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво
№ 6587.

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2001,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 036580,
виданий
12.10.2006,
Атестат доцента
ДЦ 042528,
виданий
28.04.2015

0

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський державний
медичний університет,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
ХА №16688348,
кваліфікація лікар.
30.06. 2001 р., К.мед.н.
ДК № 036580, від
12.10.2006, виданий
ВАК України на підставі
рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України. 14.01.16
«Психіатрія». Тема
дисертації: «Афективні
розлади у хворих на
епілепсію (клініка,
реабілітація,
профілактика)». Доцент
кафедри психіатрії,
наркології та медичної
психології, атестат 12ДЦ
№042528 від 28.04.15
виданий МОН України,
на підставі рішення
Атестаційної колегії.
Українська інженерно
педагогічна академія,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація –
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
М16№001681від
30.01.16р.

1

Екстрена та

Закінчив Харківський

IV медичний

Диплом

Микола
Основне
Миколайович місце
роботи

175009

Мірошниченк Асистент,
о Олександр
Сумісництво
В`ячеславови
ч

158048

Березка
Микола
Іванович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

факультет

спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 037075,
виданий
01.07.2016

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа

НавчальноДиплом доктора
науковий
наук ДД 009547,
інститут
виданий
післядипломної
31.05.2011,
освіти ХНМУ
Атестат
професора 12ПP
008284,
виданий
30.11.2012

невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

державний медичний
університет, 2007,
спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація лікар
диплом ХА № 32825468
від 30.06.2007 р.
к.мед.н. по
спеціальності 14.01.03 –
хірургія (диплом ДК №
037075 від 01.07.2016 р)
тема дисертації
«Удосконалення
мініінвазивних методів
діагностики та
лікування
малосимптомних форм
обструкцій
термінального відділу
холедоха»,
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківська академія
післядипломної освіти,
2016, посвідчення до
диплому № 32825468
МОЗУ, 29.12.2016 р.,
присвоєння першої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
507.
Кваліфікаційний
екзамен з англійської
мови рівня В2.
Сертифікат №2019-19
виданий лінгвістичним
центром факультету
іноземних мов ХНУ ім.
В.Н.Каразіна, 2019 р

3

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2003,
лікувальна справа,
кваліфікація лікар
диплом ХА № 21682381
від 30.06.2003 р.
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2016, посвідчення до
диплому №21682381
МОЗУ, 29.12.2016 р.,
присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво №
517.

6

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

НФаУ посвідчення про
підвищення
кваліфікації викладачів
№ 1 до диплому В-1 №
53993,
ХНМУ ПАЦ
«Травматологія та
ортопедія» вища
категорія посвідчення
до диплому В-1 №
53993
2019 ХНМУ ПАЦ
«Медицина
невідкладних станів»,
друга категорія
посвідчення до диплому
В-1 № 53993 4/2019
Харківський медичний
інститут, 1982,
«Лікувальна справа»,
В-1 № 53993,
клінічна ординатура –

88242

Литовченко
Віктор
Олексійович

Професор,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом доктора
науковий
наук ДД 001673,
інститут
виданий
післядипломної
14.02.2000,
освіти ХНМУ
Атестат
професора ПP
002005,
виданий
18.02.2003

18

74838

Григорук
Вікторія
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

6

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 01480,
виданий
04.07.2013

«Ортопедия и
травматология»,
Сертифікат № 1098
лікаря-спеціаліста
медицина невідкладних
станів, 18.07.2014
професор, 12 ПР №
008284 Атестаційна
колегія, 30 листопала
2012 д.мед наук
ДД № 009547, Рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, 31 травня
2011року, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія та 14.02.03соціальна медицина
Екстрена та
ПАЦ «Травматологія та
невідкладна
ортопедія»
терапевтична та вища категорія
хірургічна
посвідчення до диплому
допомога
РВ №764771
(екстренна
2015 ХНМУ ПАЦ
медицина,
«Медицина
хірургія)
невідкладних станів»,
друга категорія
посвідчення до диплому
РВ № 764771 6/2019
Харківський медичний
інститут, 1988,
«Лікувальна справа»,
РВ №764771,
Сертифікат № 387
лікаря-спеціаліста
ортопедія і
травматологія
28.10.2013, Сертифікат
№ 1099 лікаряспеціаліста медицина
невідкладних станів,
18.07.2014 професор,
ПР № 002005, Вища
атестаційна комісія
України, 18 лютого
2003 року д.мед наук
ДД № 001673, Рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, 14 лютого
2001року, 14.01.21травматологія та
ортопедія
Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

к. мед. наук, ДК №
014800, Атестаційна
колегія, 4 липня 2013,
14.01.21 – травматологія
та ортопедія
«Травматологія та
ортопедія», вища
категорія, посвідчення
№ 89, 2018
ПАЦ
«Медицина
невідкладних станів»,
друга категорія
посвідчення до
диплому, 2019,
ХНФА «Педагогіка та
психологія вищої
школи», посвідчення №
4 до диплому ХА
210046016, 2017
Харківський державний
медичний університет,
2002, «Лікувальна
справа»
ХА 210046016, 30.06.
2002,
Сертифікат лікаря
ортопеда-травматолога
№ 2370,
30.01.2004, «Медицина
невідкладних станів»,

сертифікат лікаряспеціаліста № 208, 2014
- к. мед. наук, ДК №
014800, Атестаційна
колегія, 4 липня 2013,
14.01.21 – травматологія
та ортопедія
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА№ 35225749.

376903

Баранова
Марина
Сергіївна

асистент,
Суміщення

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

78299

Власенко
Дмитро
В`ячеславови
ч

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 039497,
виданий
13.12.2016

3

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

к. мед. наук, ДК №
039497, Атестаційна
колегія, 13 грудня 2016,
14.01.21 – травматологія
та ортопедія
Екстрена та невідкладна
медична допомога,
Військово-польова
хірургія, Екстремальна
медицина,
травматологія та
ортопедія ПАЦ, ТУ,
інтернам, 600 годин
ПАЦ «травматологія та
ортопедія» вища
категорія освідчення до
диплому ХА 25552009,
2016
ХНФА «Педагогічна
майстерність викладача
вищої школи»,
посвідчення № 12 до
диплому ХА 25552009,
2017 Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Лікувальна справа» ХА
25552009
Сертифікат лікаря
ортопеда-травматолога
№ 3020/2006 - к. мед.
наук, ДК № 039497,
Атестаційна колегія, 13
грудня 2016, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія

146524

Гарячий
Євгеній
Владиславови
ч

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
кандидата наук
ДK 007857,
виданий
20.09.2000

6

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

ПАЦ «травматологія та
ортопедія», 2019 ХНМУ
ПАЦ «Медицина
невідкладних станів»,
ХНФА «Основи
педагогічної
майстерності»,
посвідчення 13 до
диплому КА №
014751,.0111.2017, ПАЦ
«Медицина
невідкладних станів»,
друга категорія
посвідчення до диплому
2019,
Харківський медичний
інститут, 1994,
«Лікувальна справа»,
КА № 014751
Сертифікат лікаря
ртопеда-травматолога
№ 659, 30 06.1997,
сертифікат лікаряспеціаліста медицина
невідкладних станів
№ 209, 2014
к. мед. наук, ДК №
007857, Рішення
спеціалізованої вченої

165562

Кітченко
Сергій
Сергійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

17070

Тєрьошина
Ірина
Федірівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

5

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 054787,
студентів
виданий
Навчально14.10.2009,
наукового
Атестат доцента
інституту з
AД 001154,
підготовки
виданий
іноземних
05.06.2018
громадян ХНМУ

3

ради Українського
науково-дослідного
інституту травматології
та ортопедії МОЗ
України, 20 вересня
2000, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія
Екстрена та
Закінчив Харківський
невідкладна
державний медичний
терапевтична та університет, 2005,
хірургічна
спеціальність
допомога
лікувальна справа,
(екстренна
кваліфікація лікар
медицина,
диплом ХА №27748433
хірургія)
від 30 червня 2005р
Передатестаційний
цикл “Хірургія”,
Харківський
національний
медичний університет,
2016, посвідчення до
диплому №27748433
МОЗУ, 29.12.2016 р.,
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
«хірургія», свідоцтво
№ 504.
Кваліфікаційний
екзамен з англійської
мови рівня В2.
Сертифікат № 2017-114,
виданий лінгвістичним
центром факультету
іноземних мов ХНУ ім.
В.Н.Каразіна, 2017 рік.
Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Луганський державний
медичний університет
спеціальність
«Лікувальна справа»
кваліфікація лікарспеціаліст, диплом ЛП
ВС№008048 від
27.06.1997р., К.мед.н.,
диплом ДК№054787,
від 14.09.2009, виданий
ВАК України ,рішенням
президії Вищої
атестаційної комісії
України. 14.01.16
«Психіатрія». Тема
дисертації: «Клінікопатогенетичне
значення імунологічних
та метаболічних
порушень у хворих на
параноїдну шизофренію
та їх корекція в періоді
диспансерного
нагляду». Доцент
кафедри психіатрії та
наркології, виданий
МОН України на
підставі рішення
Атестаційної колегії
05.07.2018 АД №001154
Спеціалізація за
спеціальністю
«психіатрія» №203/98
від 24.06.1998 р.Вища
категорія за
спеціальністю
«Психіатрія» №2132 від
05.03.19. Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів НФАУ, ПАЦ
«Лекторська
майстерність
викладача», вид.
31.03.2018 ПАЦ
«Психіатрія» ХНМУ

162258

Гайчук
Лариса
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 005684,
студентів
виданий
Навчально14.01.2016,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 025216,
підготовки
виданий
іноземних
01.07.2011
громадян ХНМУ

21

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

142070

Мозгова
Тетяна
Петрівна

Професор,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Національний
студентів
фармацевтични
Навчальной університет,
наукового
рік закінчення:
інституту з
2015,
підготовки
спеціальність:
іноземних
8.18010021
громадян ХНМУ
педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД
0007122,
виданий
28.04.2009,
Атестат
професора 12ПP
007691, виданий
17.02.2012

9

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

12.2018
Харківський державний
медичний університет,
1996 р., спеціальність
«Педіатрія»,
кваліфікація лікарпедіатр, диплом ЛТ ВЕ
№009917. К.мед.н.
диплом ДК № 005684
від 12.01.2000 р.,
виданий ВАК України
на підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України. 14.01.16
«Психіатрія». Тема
дисертації:
«Психосоматичні
розлади у
делінквентних дівчатпідлітків (діагностика,
корекція,
профілактика)». Доцент
кафедри дитячої
хірургії, атестат доцента
12ДЦ № 025216 від
01.07.2011 р. Українська
інженерно-педагогічна
академія, 2013р.
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація викладач університетів
та ВНЗ ХА№ 43918318
від 12.01.2013р.
Українська інженернопедагогічна академія,
2013 р., спеціальність
«Управління
навчальним закладом»
кваліфікація – керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання)
ХА№43918386
12.01.2013р.
25.02.19 по 26.03.19
УІПА педагогіка,
методика та
менеджмент освіти
ПК020771228/002203
Астраханський
державний медичний
інститут, кваліфікація
лікар, спеціальність
«Педіатрія», диплом
ЖВ№447466 01.07.1979
р. Д.мед.н., диплом ДД
№ 007122 від
28.05.2009р., виданий
ВАК України на підставі
рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України. Тема
дисертації:
«Гіперкінетичні
розлади та розлади
поведінки у підлітків
(патогенез, клініка,
корекція,
профілактика)» 14.01.16
«Психіатрія». Професор
кафедри психіатрії,
наркології та медичної
психології, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії.
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту,
від 17.02.2012р. атестат
12ПР№007691.
Національний
фармацевтичний

університет,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікаціявикладач університетів
та вищих навчальних
закладів диплом М15 №
001019 від 28.05.15р.
Загальна
Закінчила ХНМУ
медична
За спеціальністю
підготовка
«лікувальна справа»,
(оториноларинг кваліфікація «лікар»
ологія;
ХА № 39259353, від
неврологія;
25.10.2010р.
нейростоматоло ТУ«Актуальні питання
гія;
оториноларингології»
дерматологія,
08.01.-08.02.2019
венерологія;
ПАЦ за фахом
психіатрія та
«Отоларингологія»
медична
ХНМУ 11.02.2019психологія)
11.03.2019р.

252338

Бондаренко
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

2

165299

Товажнянськ
а Олена
Леонідівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом доктора
науковий
наук ДД 007102,
інститут
виданий
післядипломної
28.04.2009,
освіти ХНМУ
Диплом
кандидата наук
KH 015664,
виданий
28.10.1997,
Атестат
професора 12ПP
007788,
виданий
17.05.2012

26

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут, 1990,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар,
диплом з відзнакою РВ
№ 825087
Д.мед.н., диплом ДД №
007102, виданий на
підставі рішення Вищої
Атестаційної комісії
України, ДУ «Інститут
неврології, психіатрії та
наркології АМН
України» від 28.04.09
р., 14.01.15 - нервові
хвороби, тема
«Метаболічнобіоенергетичні аспекти
ураження нервової
системи при
первинному
гіпотиреозі»;
Професор кафедри
неврології
атестат 12ПР №
007788, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від 17
травня 2012 р.
м. Харків, Українська
інженерно-педагогічна
академія, спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою ХА
№ 43986822 від
12.01.2013 р.
Посвідчення МОЗ
України №7248 від
19.05.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
«Неврологія»

130188

Каук Оксана
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

25

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут, 1992 рік,
спеціальність
«Педіатрія»,
кваліфікація лікарпедіатр, диплом УВ №
948475.
Сертифікат на
володіння англійською
мовою на рівні В2 від
31.03.2018
Test ID#:235233501AP
Канд. мед. н., шифр

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук

KH 015645,
виданий
22.10.1997

77867

Марковська
Олена
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 049021,
виданий
23.10.2018

спеціальності 14.01.15 –
неврологія, тема
дисертації “Ранні
порушення неврової
системи у пре дикторів
атеросклерозу ”,
Диплом кандидата
медичних наук серія
КН № 015645 від
22.10.1997 р.
м. Харків,
Національний
фармацевтичний
університет,
спеціальність –
педагогіка вищої
школи, диплом магістра
серія М16 № 038264 від
30.06.16 р.
Науково-педагогічне
стажування в Вищій
школі бізнесу
Національного
університету Луїса м.
Новий Сонч (Республіка
Польща) листопад 2018
р. Сертифікат
WK/5016/2017/1
Посвідчення МОЗ
України №6779 від
04.04.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
«Неврологія»
продовжено до
08.04.2021р.
Посвідчення ДОЗХОДА
№ 1577/2019 від
25.06.2019. про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності «Дитяча
неврологія»
продовжено до
25.06.2024 р.
15

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський державний
медичний університет,
2003 рік, спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар,
диплом з відзнакою ХА
№ 23411472 від
30.06.2003.
Сертифікат на
володіння англійською
мовою на рівні В2 від
13.10.2020
Test ID#:13808А73AP
Канд. мед. н., шифр
спеціальності 14.01.15 –
неврологія, тема
дисертації “Клінікобіохімічні та
морфологічні аспекти
розсіяного склерозу ”,
Диплом кандидата
медичних наук серія
ДК №049021 від
23.10.2018 р.
м. Харків,
Національний
технічний університет
«Харківський
Політехнічний
Інститут», диплом
магістра «педагогіка
вищої школи» з
відзнакою, М 16 №
000679 від 25.01.2016.
Науково-педагогічне
стажування "New and
innovative teaching
methods" в Краковском
экономическом

университете, травень
2020. Сертифікат NR
2257/MSAP/2020
Посвідчення МОЗ
України №1662 від
17.12.18 р. про другу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
неврологія
продовжено до
17.12.2023 р.
376903

Баранова
Марина
Сергіївна

асистент,
Суміщення

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА№ 35225749.

376903

Баранова
Марина
Сергіївна

асистент,
Суміщення

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА№ 35225749.

107302

П`ятикоп
Володимир
Олександров
ич

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
доктора наук ДД
007676,
виданий
14.10.2009,
Атестат
професора 12ПP
007231, виданий
10.11.2011

42

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут, 1974, Диплом
Я № 782328,
«Лікувальна справа»
Доктор медичних наук
ДД №007676 за фахом
«Нейрохірургія»
14.01.05
Професор по кафедрі
нейрохірургії ХНМУ від
10 листопада 2011 р.,
12 ПР № 007 231
ХНМУ ТУ «Сучасні
методи лікування
хворих з черепномозковою травмою»
2020р.
Рівень володіння
англійською мовою В2 Видано сертифікат №
2018-49
ХНУ ім.В.Каразіна

21212

Чмут Віктор
Олексійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 013458,
виданий
13.02.2002,
Атестат доцента
ДЦ 009835,
виданий
16.12.2004

17

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут Диплом- серіяЛВ, номер диплому480667, дата видачі30.06.1986р.
Науковий ступінь :
кандидат медичних
наук. Диплом: серія-ДК,
номер -013458, дата
видачі-13.02.2002р.
Наукове звання-доцент.
Атестат:серія-ДЦ,
номер-009835, дата
видачі атестату16.12.2004р, ким
виданий-МОУ.
Курси підвищення
кваліфікації :
Нейрохiрургiя-ХНМУННIПО,30.11.2015р.

171900

Циганков
Олександр
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,

10

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;

1. вища,ХМІ "лікувальна
справа" Г-ІІ №119431,
30.06. 1979
2.вища,НФУ, диплом з
відзнакою, М18

рік закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 056679,
виданий
16.12.2009

неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

№054350, 26.02.2018,
спеціальність"Науки
про освіту"
Науковий ступінь
(серія, номер диплому,
дата видачі) ДК №
056679, виданий 16
грудня 2009, кандидата
медичних наук зі
спеціальності
нейрохірургія
Рівень володіння
англійською мовою В2 Видано сертифікат №
2018-49
ХНУ ім.В.Каразіна
Загальна
Диплом ЛВ 004398
медична
29.06.1996
підготовка
Диплом кандидата
(оториноларинг медичних наук
ологія;
(нейрохірургія) DK
неврологія;
049026 23.10.2018
нейростоматоло ПАЦ за фахом
гія;
«Нейрохірургія» 2017 р.
дерматологія,
Цикл підвищення
венерологія;
кваліфікації викладачів
психіатрія та
«Стажування» 2018 р.
медична
психологія)

144707

Сергієнко
Юлія
Геннадіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

17

195404

Масалітін
Асистент,
Ігор
Основне
Миколайович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

10

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Диплом УВ № 948512
Харківський медичний
інститут, 30.06.1992р.,
«Педіатрія»
ХНМУ ТУ «Сучасні
методи лікування
хворих з черепномозковою травмою»
2020р.

94988

Завгородня
Наталія
Ігорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 30962,
виданий
29.09.2015

4

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський
національний
медичний університет ,
Лікувальна справа
2009р. № 37264283
Кандидат медичних
наук за спеціальністю
14.01.16. "Психіатрія"
ХНМУ ТУ «Сучасні
методи лікування
хворих з черепномозковою травмою»
2020р.
Рівень володіння
англійською мовою – С1
сертифікт IELTS

83586

Кутовий Ігор
Олександров
ич

Доцент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук

23

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут,
1993,
КГ 900248
«Лікарська справа»
Кандидат медичних
наук,
«14.01.05.Нейрохірургія»,
Доцент
ДЦ№038005.Рішення
президії Вищої
атестаційної колегії

ДK 051301,
виданий
28.04.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 038005,
виданий
14.02.2014
250078

Бабалян
Юрій
Олександров
ич

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

339537

Стогній
Асистент,
Артем
Суміщення
Володимиров
ич

Стоматологічни
й факультет

133093

Біловол Алла
Миколаївна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

України
від 14.02.2014р

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 051583,
виданий
28.04.2009

10

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський державний
медичний університет,
Лікувальна справа,
лікар,2002р.
ХА№21195487
Кандидат медичних
наук, ДК
№051583.Рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України від
28.04.2009р,14.01.05.«Н
ейрохірургія»
ХНМУ ТУ «Сучасні
методи лікування
хворих з черепномозковою травмою»
2020р.
Рівень володіння
англійською мовою –
B2 сертифікт IELTS

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

4

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський
національний
медичний університет,
Лікувальна справа,
лікар,2011р.
ХА№41158511Б
Рівень володіння
англійською мовою – С1
сертифікт IELTS

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 000255,
виданий
10.11.2011,
Диплом
кандидата наук
ДK 030648,
виданий
15.12.2005,
Атестат доцента
12ПЦ 018851,
виданий
18.04.2008,
Атестат
професора 12П
008836,
виданий
04.07.2013

11

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут, 1990 р.,
«Лікувальна справа»,
лікар
Атестат професора,
12ПР №008836, вчене
звання професора
кафедри дерматології,
венерології та медичної
косметології,
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту,
4 липня 2013 року
Диплом кандидата
наук, ДК №030648,
рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України від 15 грудня
2005 року (протокол
№25-09/7),
«Діагностика стану
компенсаторних систем
та їх патогенетична
корекція препаратом
"Амізон" у лікуванні
хворих на екзему»,
14.01.20, шкірні та
венеричні хвороби
Диплом доктора наук,
ДД №000255,
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України від 10
листопада 2011 року,
«Патогенез і терапія
псоріазу з різним
ступенем тяжкості
ендогенної інтоксикації
та артеріальної
гіпертензії», 14.01.20,
шкірні та венеричні
хвороби

iTEL Certificate of
Proficiency Upper
Intermediate Level
(CEFR B2) 20.08.2018
199337

Берегова
Алла
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 039457,
виданий
13.12.2016

11

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила Харківський
медичний інститут,
«Лікувальна справа»,
Диплом ХА№14974779
видан 30 червня 2001
Кандидата медичних
наук, ДК.№039457.,
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 27.06.2000,
13.12.2016-«Шкірні та
венеричніхвороби»
Курси підвищення
кваліфікації
«Псіхологія
професійної діяльності
та особистості
викладачаВНЗ» , 2019р
К урси тематичного
удосконалення «
Дерматоестетичні
аспекти загальної
медицини », 2020р
Спеціалізація
«Дрматовенерологія», 2
К урси тематичного
удосконалення «
Дерматоестетичні
аспекти загальної
медицини », 2017р,
ХМАПО
К урси тематичного
удосконалення «
Дерматовенерологія »,
2016р
Стажування в рамках
Освітньої програми для
лікарів , організований
Асоціацією французькоукраїнської співпраці в
галузі медицини та
фармації (ASFUDS) за
сприяння Світової
федерації українських
товариств. Сертифікат
№ 002768 від 1 лютого
2018 р, 72 години
Західно-фінсдський
коледж (м. Гуйтенен,
Фінляндія) стажування
для освітян та школ з
англійської мови 06.1110.11.2017, від 10.11.2017,
108 годин
Cambridge English
Language Assesment ,
Grade B, №
307UA0321566, April
2017
Certificate intensive
English couse at West
Finland College , level
B2of proficiency in
English , Huittinen ,
Finland, 10.11.207
Є членом Української
асоціації лікарів
дерматовенерологів,
косметологів
(УАЛДВК).

121060

Ткаченко
Світлана
Геннадіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 017543,
виданий
12.02.2003,
Атестат доцента
02ДЦ 011161,
виданий
15.12.2005

11

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996 р.,
«Лікувальна справа»,
Диплом з відзнакою
Серія:ЛН №:000752 від
29 червня 1996 р.
Кандидат медичних
наук - Диплом
кандидата наук Серія:

18437

Кожина
Ганна
Михайлівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
000009
Управління
навчальним
закладом,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом доктора
наук ДД 005493,
виданий

21

психіатрія та
медична
психологія)

ДК №:017543 президія
Вищої атестаційної
комісії України від 12
лютого 2003 р.,
протокол №509/2,14.01.20 –шкірні та
венеричні хвороби,
Доцент - Доцент по
кафедрі косметології і
аромології (02 ДЦ
№011161, виданий 15
грудня 2005 року,
протокол 5/57-Д,
Атестаційна колегія
МОН України)
Qualification examination
in english level B2 —
Sertificate № 2019-12 ,
факультет іноземних
мов ХНУ ім. В. Н.
Каразіна
2019 р. – ПАЦ
«Дерматовенерологія»,
ХМАПО
2015 р. – ПК
«Лекторська
майстерність
викладача», НфаУ,
2020 р - “Основи
методології розробки
електронних курсів в
сфері медичної освіти”,
ХНМУ
2016 р. - Австрія, OMI,
American Austrian
Foundation, Salzburg
Weill Cornell Seminar
"Dermatology" –
закордонне стажування.
2017 р. - Австрія, OMI,
American Austrian
Foundation, Salzburg
open medical institute
seminar on «Chronic
inflammatory skin
diseases»- закордонне
стажування.

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Харківський медичний
інститут, спеціальність «Педіатрія» ЛЖ №
000814, від 30.06.1994
р., лікар-педіатр.
Українська інженернопедагогічна академія
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація викладач вищих
навчальних закладів,
диплом магістра ХА №
38569490 від 30.06.2010
р. Українська
інженерно-педагогічна
академія, 12.01. 2013 р.
спеціальність
«Управління
навчальним закладом»,
кваліфікація- керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання) диплом
магістра з відзнакою ХА
№ 43931855 Доктор
медичних наук, шифр
спеціальності 14.01.16 –
психіатрія диплом ДД
№ 005493 2006 р.,
виданий ВАК України.
Тема дисертації
«Невротичні розлади у
підлітків, які
знаходяться в умовах
пенітенціарної системи
(клініка, механізми
формування, корекція,
профілактика)»

14.12.2006,
Атестат
професора 12ПP
006442,
виданий
20.01.2011

Професор кафедри
психіатрії, наркології та
медичної психології,
2011 р., диплом 12ПР
№006442, вид. МОН
України Академік
Академії наук Вищої
освіти України 2010 р.
Диплом № 29-2010.
Педагогіка, методика та
менеджмент освіти
УІПА, 25.02.-26.03.2019

9296

Лапшин
Асистент,
Дмитро
Основне
Вячеславович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 045379,
виданий
12.12.2017

3

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

ПАЦ «травматологія та
ортопедія» перша
категорія посвідчення
2018
Bone & joint surgery,
Salzdurg, Austria,
посвідчення
2016
Харківський
національний
медичний університет,
2011, «Лікувальна
справа», ХА № 41554914
Сертифікат лікаря
ртопеда-травматолога
№ 5040 27.06.2013
Магістратура ортопедія
та травматологія ХА
№45405574, 31.07 2013,
магістратура педагогіка
вищої школи
М15050674 26.06.2016 к. мед. наук, ДК №
045379, Атестаційна
колегія, 12 грудня 2017,
14.01.21 – травматологія
та ортопедія
Сертифікат Cambridge
Assessment English
рівня В2 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти № 18UA0100022

334724

Іванов
Асистент,
Олексій
Основне
Миколайович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
кандидата наук
ДK 038413,
виданий
29.09.2016

1

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

ПАЦ «травматологія та
ортопедія» вища
категорія посвідчення
2017
Харківський медичний
інститут, 1986,
«Лікувальна справа»,
ЛВ № 412688,
Сертифікат № 9948
лікаря-спеціаліста
ортопеда-травматолога,
30.06.1987
к. мед. наук, ДК №
038413, Атестаційна
колегія, 29 вересня
2016, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія

179702

Остапенко
Вікторія
Миколаївна

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
кандидата наук
ДK 042094,
виданий
20.09.2007

3

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Директор Харківського
інституту медицини та
біомедичних наук КМУ
ХМАПО
ПАЦ «Анестезіологія»
вища категорія 2018МН
660054 МВМ
Дзержинського РВХМУ
УМВС України в
Харківській обл., 30
.04.2004р.,
Ідентифікаційний код
2737116666
Харківський державний
медичний університет,
1998 «Лікувальна
справа», ЛТ ВЕ №
010620,
Диплом ХМАПО

Доцент,
Сумісництво

Менеджер охорони
здоров’я 30.06.2006
сертифікат
анестезіологія № 4019,
30 06. 2005
к. мед. наук, ДК №
0420094, Рішення
спеціалізованої вченої
ради Інституту
мікробіології та
імунології ім.
І.І.Мечникова АМН
України, 20 вересня
2007, мікробіологія –
03.00.07
Екстрена та
ХНМУ посвідчення
невідкладна
передатестаційний
терапевтична та цикл 19.05.2016.
хірургічна
Діплом магістра з
допомога
відзнакою: магістр,
(екстренна
спеціальность «Освітні,
медицина,
педагогічні науки»,
хірургія)
освітня програма
«Педагогіка вищої
школи. М18 №113369
Харківський державний
медичний університет
30.06.2004 лікувальна
справа Діплом
спеціаліста ХА
25680503, Лікар, діплам
магістра ХА №
30392763 від 31.07
2006 Доцент кафедри
медицини невідкладних
станів, анестезіології та
інтенсивної терапіїї АД
№ 001698 ваидано на
підставі рішення
атестаційної колегії
міністерства освіти і
науки 18.12.2018
Кандидат медичних
наук, диплом ДК
№062386 ВАК України
від 10.11.2010
Тема
дисертації,«Загальне
знеболення при
щелепно-лицьових
втручаннях у осіб
похилого та старечого
віку з гіпертонічною
хворобою», 14.01.30Анестезіологія і
інтенсивна терапія,
iTEP
30.06.2018англійська
мова рівень В2

90573

Бітчук
Микола
Денисович

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2004,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 062386,
виданий
10.11.2010,
Атестат доцента
AД 001698,
виданий
18.12.2018

13

376677

Гопта Олена
Валеріївна

Асистент,
Суміщення

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2010,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа

0

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

ХМАПО
«Бактеріологія»,
сертифікат № 588
лікаря-спеціаліста, від
15.05.2018 р
Upper Intermediate Level
(CEFR B2) on the iTEp
Academic-Plus Exam 29August-2018

376743

Ісаєва Ганна
Олегівна

асистент,
Суміщення

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2012,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа

1

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Харківський
національнийуніверситетім. В.Н. Каразіна,
сертифікат № 2017 –
30., лінгвісти-чний
центр, курси з англійськоїмови (рівень В1 –
Upper-Intermedi-ate),
2017-30
Національна
фармацевтична
академія України. Цикл

«Основи психологопедагогічної підготовки
викладачів».
Посвідчення №8 до
диплому ХА №
43465865 від 13.05.17 р.
Посвідчення щодо
вільного володіння
державною мовою від
10.04. 2018р., номер
реєстрації 486
Охорона праці в Харківська медична
галузі
академія
післядипломної освіти,
спеціалізація
«Комунальна гігієна»,
2016 р.
Атестація в атестаційній
комісії при Управлінні
охорони здоров’я ХОДА
від 23.12.2016 р. №
2134/2016
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при ННІ ЯО
ХНМУ 2019-2020 н.р.

376658

Байдак
Світлана
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа

1

376609

Філатов
Михайло
Ігорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

2

Хірургічна
стоматологія

ХНМУ, 2013,
Стоматология
ХА №45688456
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія» 2015 рік

376612

Стеблянко
Антон
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

2

Хірургічна
стоматологія

ХНМУ, 2011,
Стоматология
ХА №41158233
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія» 2016 рік,
Сертифікат лікаряспеціаліста
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2016

376612

Стеблянко
Антон
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:

2

Виробнича
стоматологічна
практика

ХНМУ, 2011,
Стоматология
ХА №41158233
Спеціалізація
«Хірургічна
стоматологія» 2016 рік,
Сертифікат лікаряспеціаліста
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2016

8.18010021
педагогіка
вищої школи
376748

Ключник
Інна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

0

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1995,
«медикопрофілактична справа»,
Диплом ЛК №008075;
маю сертифікат № 1589
лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
«Епідеміологія» від
30.06.1996; наявна
вища кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Епідеміологія» до
06.2021; ДЗ
«Луганський
державний медичний
університет», курси
тематичного
удосконалення «Обрані
питання інфекційного
контролю», 2020 р.

376618

Дзиза Алла
Василівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа

0

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет. За
спеціальністю
«Лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар»
ХА №14974960 від
30.06.2001р.
ТУ«Актуальні питання
оториноларингології»
08.01.-08.02.2019
ПАЦ за фахом
«Отоларингологія»
ХНМУ 11.02.201911.03.2019р.
ТУ «Невідкладні станив
оториноларингології
(ФПК)» 02.03.2020 –
13.03.2020р.

376615

Кравцова
Анна
Віталіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа

1

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Освіта:
Диплом ХА № 23411446
від 30 червня 2003 р..
Курси підвищення
кваліфікації:
ТУ «Сучасні методи
лікування хворих з
ектрапірамідними
захворюваннями»
кількість кредитів 2,6
03.02.-17.02.2020

376669

Мангушева
Вікторія
Юріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

1

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила медичний
факультет Харківського
Національного
Університету ім.
В.Н.Каразіна за
спеціальністю
«Лікувальна справа» у
2008 роціХА№34449091. У 2010
році закінчила
економічний факультет
Харківського
Національного
Університету ім.
В.Н.Каразіна за
спеціальністю
«Прикладна економіка
та економічна
кібернетика» та здобула
ступінь магістра з
прикладної економікиХА №37617575 від 5
лютого 2010
З 2008р. по 2010р.

проходила інтернатуру
за спеціальністю
«Дерматовенерологія»
на кафедрі
дерматовенерології
Харківської медичної
академії
післядипломної освіти.
У 2010 та 2020рр,
проходила курси
тематичного
удосконалення
«Косметологія» на
кафедрі
дерматовенерології
Харківської медичної
академії
післядипломної освіти
№ХА 34449091.
З 2013 по 2015 рр.
навчалася у клінічній
ординатурі при ДУ
«Інститут дерматології
та венерології НАМН
України». - №20
З 2015. по 2018 рр.
навчалася у аспірантурі
ДУ «Інститут
дерматології та
венерології НАМН
України» В червні 2019
року отримала
посвідчення кандидата
медичних наук.- №25
Диплом ДК №052441
кандидат медичних
наук, видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 20 червня
2019
З 2010 по 2012 рр. та з
листопада 2018 р. по
жовтень 2019
працювала молодшим
науковим
співробітником відділу
науково-аналітичної
роботи в дерматології та
венерології ДУ
«Інститут дерматології
та венерології НАМН
України».
В 2019 році пройшла
навчання та отримала
сертифікат №1700 зі
спеціальності «Дитяча
дерматовенерологія». У
тому ж році отримала
вищу кваліфікаційну
категорію.- №213
Є членом Української
асоціації лікарів
дерматовенерологів,
косметологів
(УАЛДВК).
376665

Гаврилюк
Олександра
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровсь
ка державна
медична
академія, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

2

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила
Дніпропетровську
державну медичну
академію, 2006,
Лікувальна справа»,
Диплом НР
№30271028.
Кандидат медичних
наук, ДК № 040538,
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 28.02.2017,
14.01.20-«Шкірні та
венеричні хвороби».
ХМАПО, курси
спеціалізації з
Дерматовенерології,
2009 р, . ХМАПО, курси
спеціалізації з
Організації і управління

охороною здоров’я, 2017
р, ХМАПО, курси
спеціалізації з Дитячої
дерматовенерології,
2019 р, ХМАПО, курси
тематичного
удосконалення
«Дерматоонкологія»,
2017р.; ХМАПО, курси
тематичного
удосконалення
«Дерматоскопія», 2018
р.
376644

Кучеренко
Богдан
Юрійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
молодшого
спеціаліста,
Черкаський
медичний
коледж, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа

0

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Харківський
національний
медичний університет,
2017, «Лікувальна
справа», С17 № 022875
Сертифікат по
ортопедії та
травматології № 6638
27.06.2019,

251208

Грішняєва
Олена
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця, рік
закінчення:
1995,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа

2

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

ХМАПО Спеціалізація
«Організація і
управління охороною
здоров’я» 2019
ХМАПО«Психосоціальн
а реабілітація осіб, які
інвалідами рід час
проходження військової
служби та осіб, які
постраждали під час
виконання обовязків
військової служби в
Україні», 2016
ХНМУ «Доказова
медицина з основами
сучасної
епідеміологічної та
біологічної статистики.
Належна медична
практика профілактики
та ведення пацієнтів
старших вікових
групп»2018 ЕН 604525
Жовтневим РВУМВС
України в Луганській
обл. 10.10.2007
Ідентифікаційний код
2536401108
Національний
медичний університет
ім. Богомольця, 1995,
«Лікувальна справа»,
ЛЗ № 025914
Сертифікат № 276
«Психіатрія»
27.06.2000
Луганський
педагогічний
університет ім. Т.Г.
Шевченка «Біологія»
30.06.2001
АН № 15284283
ХМАПО сертифікат
спеціаліста №
231«Організації
управління охорони
здоров’я» 07.03.2019
ХМАПОСертифікат №

386 «Психіатрія»
17.04.2015
ХМАПОСертифікат №
744 «Медична
психологія», 19.05.2017
- -International Test of
English Proficiency iTEP
Test Upper Intermediate
Level(CEFR B2) Test
ID#:204963293AP
Govt.ID#: EK 559596
01-Aug-2017
376765

Горобінська
Олена
Вячеславівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

251825

Карчинський
Олександр
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

376751

Попова
Наталя
Геннадіївна

старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування

0

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Харківський
зооветеринарний
інститутім. М.М.
Борисенка», 1984р.,
спеціальність
«Ветеринарія»,кваліфік
ація - ветеринарний
лікар.
Диплом з відзнакою ГІІ № 042092.

2

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчив ХНМУ
За спеціальністю
«лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар»
ХА № 39596885, від
25.10.2010р.
Кандидат медичних
наук ДК № 051708 від
23.04.2019 МОН
України.
14.01.19 –
оториноларингологія
ПАЦ за фахом
«Отоларингологія»
ХНМУ 02.201903.2019р.

1

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед.н., диплом ДК №
035321, виданий ВАК
України на підставі
рішення
спеціалізованої вченої
ради Національного
медичного університету
ім. О.О. Богомольця від
04.07.2006р.
03.00.06 – вірусологія,
«Роль герпесвірусів при
материнсько-плодовій
інфекції і система
прогнозування ступеня
ризику передачі
герпесвірусної інфекції
новонародженому»
Атестат старшого
наукового
співробітника АС №
007136, виданий ВАК
України 08.07.2009 р.
на підставі рішення
вченої ради ДУ
«Інститут епідеміології
та інфекцій-них хвороб

ім. Л.В. Грамашевського
АМН України» зі
спеціальності
вірусологія
ХМАПО
«Бактеріологія»,
сертифікат № 1439
спеціалізація, від
24.07.2015р.
І квалі-фікаційна
категорія з бактеріології
Посвідчення №33 від
2017р.
ТУ"Клінічна
патофізіологія",
ХМАПО, 2017 р.
Організація
виробництва, контролю
якості, зберігання
імунобіологічних
препаратів крові”,
НФаУ, ІПКСФ, 2017 р.
Організація системи
управління якістю у
виробництві
ветеринарних та
імунобіологічних
препаратів. НФаУ
ІПКСФ, 2018.
Лабораторна
діагностика
захворювань, що
передаються статевим
шляхом, ХМАПО, 2018
р.
ХНМУ, дистанційний
курс "Основи
методології розробки
електронних курсів в
сфері медичної освіти",
червень 2020 р.
376739

Шутєєв
Вячеслав
Володимиров
ич

В.о.
завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

20

Фізичне
виховання та
здоров’я

Закінчив Харківський
державний інститут
фізичної культури, 1995
р., спеціальність
«Фізична культура»,
кваліфікація «Викладач
– тренер з легкої
атлетики»,
Майстер спорту України
міжнародного класу,
Диплом ЛО ВЕ №
004886;
Кандидат наук з
фізичного виховання та
спорту,
Диплом ДК № 047170
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 16 травня
2018 р.,
24.00.01 «Олімпійський і
професійний спорт»
Тема дисертації
«Вплив занять спортом
на особистісні якості
спортсменів»;
Доцент кафедри легкої
атлетики
Атестат доцента
АД № 004805
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 14 травня
2020 р.;
Wyzsza szkola
gospodarki. Bydgoszczy,
Poland. Academik level
education for bachelor
and master degree of
physical culture,sports
and management in the
European union.

08.10-12.10.2019 р.
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
198067

Аль-Масрі
Рамі А.ф.

Асистент

84913

Літовченко
Андрій
Вікторович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
післядипломної
освіти ХНМУ

30322

Огнєв Віктор
Андрійович

Завідувач
кафедри,

IV медичний
факультет

0

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

Харківський державний
медичний університет,
2005, «Лікувальна
справа», ДІ № 008592
PhD, DR №000452
Атестаційна колегія,
14.01.21 – травматологія
та ортопедія, 25 лютого
2016ХНМУ
Клінічна ординатура
«травматологія та
ортопедія» СО №
004666, 2008
ХНМУ Спеціалізація
«Ортопедія та
травматологія» №
86/2016
ХНМУ спеціалізація
«Медицина
невідкладних станів»,
сертифікат лікаряспеціаліста № 45/ 2018

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
014 Середня
освіта, Диплом
кандидата наук
ДK 014800,
виданий
28.02.2017

4

Екстрена та
невідкладна
терапевтична та
хірургічна
допомога
(екстренна
медицина,
хірургія)

к. мед. наук, ДК №
014800, Атестаційна
колегія, 28 лютого
2017, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія
ПАЦ «Травматологія та
ортопедія» перша
категорія, посвідчення
до диплому ХА №
39596892 2016
Харківський
національний
медичний університет,
2010, «Лікувальна
справа», ХА №
39596892
магістратура по
ортопедії та
травматології ХА №
43630072 05.06.2012,
педагогіка вищої школм
М16039592, 24.06.2016 к. мед. наук, ДК №
014800, Атестаційна
колегія, 28 лютого
2017, 14.01.21 –
травматологія та
ортопедія

Диплом
магістра,

17

Соціальна
медицина,

Закінчив Харківський
медичний інститут,

Основне
місце
роботи

102298

Сокол
Костянтин
Михайлович

Професор,
Основне
місце
роботи

Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
000009
Управління
навчальним
закладом,
Диплом доктора
наук ДД 003733,
виданий
30.06.2004,
Атестат
професора 02ПP
003433,
виданий
21.04.2005

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 007525,
виданий
22.12.1994,
Атестат
професора ПP
002986,
виданий
17.02.2005

20

громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

1983. Диплом ИВ-I
№159047 від 30.06.1983
р.
Доктор медичних наук,
14.02.03 – соціальна
медицина
диплом ДД № 003733
від 21.03.2004 р.
Професор кафедри
соціальної медицини,
організації таекономіки
охорони здоров’я.
Атестат професора
02ПР № 003433 від
21.04.2005 р.
Член Спеціалізованої
вченої ради Д
64.600.06, Голова
профільної методичної
комісії з проблем
професійної підготовки
медикопрофілактичного
профілю.
Член Вченої ради
ХНМУ, Член Вченої
ради IV медичного
факультету, Секретар
робочої групи з питань
реформування галузі
охорони здоров’я та
медичної освіти у
Харківській області.
Голова Методичної
комісії з проблем
професійної підготовки
медикопрофілактичного
профілю.
Закінчив курс «Основи
громадського здоров’я
для фахівців».
1012.2019, м. Київ.
ТУ «Громадське
здоров’я: сучасні
проблеми та
перспективи».10.02.202
0-21.02.2020, м. Харків,
посвідчення до диплому
ТУ
№01896863/00020317
до диплому ИВ
№159047

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1978 р., диплом В-І
№534429 від 30.06.1978
р.
Кандидат медичних
наук, 14.00.06 кардіологія, диплом КН
№ 007525 від 22.12.1994
р.
Професор кафедри
соціальної медицини,
організації та економіки
охорони здоров’я.
Атестат ПР № 002986
від 21.01.2005 р.
Член Вченої ради IV
медичного факультету
Тренінг-програма для
лікарів «Мистецтво
лікування». 14.11.2019,
м. Харків, сертифікат
№0665.
ТУ «Громадське
здоров’я: сучасні
проблеми та
перспективи».
10.02.2020-21.02.2020,
м. Харків, посвідчення
до диплому ТУ
№01896865/00020319
до диплому В-I
№534429

251079

Короп Олег
Андрійович

Професор,
Суміщення

IV медичний
факультет

251236

Мельниченко Професор,
Олександр
Основне
Анатолійович місце
роботи

IV медичний
факультет

Атестат
професора AП
000957,
виданий
22.02.2019

3

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчив Харківський
медичний інститут,
диплом НВ №892822
від 30.06.1987 р.
Доктор медичних наук,
шифр 14.02.03 –
соціальна медицина.
Диплом ДД № 004784
від 25.09.2015р.
Професор ХМАП ,
Атестат професора АП
№000957 від
23.04.2019р.
Член Спеціалізованої
вченої ради Д 64.600.06
Цикл тематичного
удосконалення для
викладачів кафедр
управління охороною
здоров’я. Інститут
післядипломної освіти
Національного
медичного університету
імені О.О.Богомольця,
2017.
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Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчив Харківський
державний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва, 1994 р.,
диплом КД № 901253
від 29.06.1994 р.
Доктор наук з
державного управління,
25.00.02 «Механізми
державного
управління». ДК №
004815
від 10.11.1999 р. Атестат
12ПР № 007576 від
19.01.2012 р.
Професор кафедри
економічної політики
Харківського
регіонального інституту
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України.
Закінчив курси «Основи
громадського здоров’я
для фахівців»,
10.12.2019 р., м.Київ.

42335

Усенко
Світлана
Георгіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
медичний
інститут, рік
закінчення:
1990,
спеціальність:
Гігієна,
санітарія,
епідеміологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 023103,
виданий
14.04.2004,
Атестат доцента
12ДЦ 021944,
виданий
23.12.2008

13

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1990, диплом ТВ №
189487 від 30.06.1990 р.
Кандидат медичних
наук, шифр 14.02.02 епідеміологія
диплом ДК № 023103
від 25.11.2003р.
Доцент кафедри
соціальної медицини,
організації та економіки
охорони здоров’я
атестат 12ДЦ №021944
від 23.12.2008 р.
Член Методичної
комісії з проблем
професійної підготовки
медикопрофілактичного
профілю
Закінчила курси
«Основи громадського
здоров’я для фахівців»,
10.12.2019 р., м. Київ.
ТУ «Громадське
здоров’я: сучасні
проблеми та
перспективи».

147463

Мартиненко
Наталія
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 044623,
виданий
17.01.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 029629,
виданий
23.12.2011

25

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

183280

Помагайбо
Катерина
Георгіївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа

4

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

10.02.2020-21.02.2020,
м. Харків, посвідчення
до диплому ТУ
№01896865/00020320
до диплому ТВ
№18948.
Закінчила Харківський
державний університет
ім. А.М. Горького,
історичний факультет,
ИВ-І № 206577
26.06.1987 р.
Кандидат історичних
наук, 07.00.01 історія
України,
диплом ДК №044623
від 17.01. 2008 р.
Доцент кафедри історії
та основ економічної
теорії атестат доцента
12ДЦ № 029629 від
23.12.2011 р.
Закінчила курси
«Основи громадського
здоров’я для фахівців»,
10.12.2019 р., м. Київ.
Навчання
викладацького складу
«Оцінка якості освіти у
вищих навчальних
закладах Європейського
Союзу – польський
досвід» (148 годин). м.
Хелм (Польща) 01.0626.062020.
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, лікар,
диплом спеціаліста з
відзнакою ХА №
30438388 від
30.06.2006 р.
Кандидат медичних
наук «Соціальна
медицина» 14.02.03
Рішення Атестаційної
колегії від 20 червня
2019 р. Диплом ДК №
052539 ВАК.
ТУ «Громадське
здоров’я: сучасні
проблеми та
перспективи».
10.02.2020-21.02.2020,
м. Харків, посвідчення
до диплому ТУ
№01896864/00020316
до диплому ХА
№30438388.

44258

Удовиченко
Наталія
Миколаївна

Доцент,
Сумісництво

IV медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 057796,
виданий
14.04.2010,

9

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчила Харківський
медичний інститут,
диплом з відзнакою
ТВ№ 972259 від
30.06.1992 р.
Кандидат наук з
державного управління
спеціальність
«Механізми державного
управління» диплом ДК
№ 057796 від 14.04.2010
р.
Доцент кафедри
соціальної медицини,
організації та економіки
охорони здоров’я 12 ДЦ
№ 031429 від 17.05.2012
р.

250978

Нестеренко
Валентина
Геннадіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

183774

Бондаренко
Владислав
Вікторович

Доцент,
Основне
місце
роботи

103683

Трегуб Павло
Олегович

Асистент,
Сумісництво

149725

Григоров
Асистент,
Микола
Основне
Миколайович місце
роботи

IV медичний
факультет

Атестат доцента
12ДЦ 031429,
виданий
17.05.2012
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 051800,
виданий
23.04.2019

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Приватне
студентів
акціонерне
Навчальнотовариство
наукового
"Вищий
інституту з
навчальний
підготовки
заклад
іноземних
"Міжрегіональн
громадян ХНМУ
а Академія
управління
персоналом",
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 048366,
виданий
08.10.2008
IV медичний
факультет

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

1

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010, диплом ХА
№39596870 з
відзнакою.
Кандидат медичних
наук, диплом кандидата
медичних наук
№051800 від 23 квітня
2019р .
Certificate N IFCWSSG/WK/2018-129.
Date 29/06/2018.
«Organization of the
educational process,
training program,
innovative technologies
and scientific work».
Польща.

17

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Харківський державний
медичний університет,
1998 рік, диплом ЛТ ВЕ
№ 000154
Кандидат медичних
наук ДК № 048366
виданий ВАК України
08.10.08.
ПАЦ Судова медична
експертиза ХМАПО
14.03.19 р., додаток до
диплому ЛТ ВЕ
№000154.

10

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2007,
диплом ХА № 32470175
Сертифікат лікаряспеціаліста № 289 від
26.04.2012 за
спеціальністю
організація і управління
охороною здоров’я .
Сертифікат з курсу
Основи громадського
здоров’я для фахівців,
виданий Державною
установою «Центр
громадського здоров’я
Міністерства охорони
здоров’я України»
10.12.2019 року.
Закінчив курси «Основи
громадського здоров’я
для фахівців»,
10.12.2019 р., м. Київ.

4

Соціальна
медицина,
громадське
здоров'я та
основи
доказової
медицини

Закінчив Харківський
медичний інститут,
диплом В-І № 592353,
від 30.06.1978 р.
Навчальний семінар
«Безперервний
професійний розвиток

провізора-фармацевта:
сучасні тенденції,
новації та
перспективний досвід».
20.02.2020, сертифікат
№60, м.Харків.
95538

Кузнєцова
Ірина
Костянтинівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

376605

Кошова Юлія Викладач
Михайлівна
ЗВО,
Основне
місце
роботи

376766

Гордєєва
Ольга
Леонтіївна

викладач
ЗВО,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

376678

Гойдіна
Валерія
Сергіївна

асистент,
Основне
місце

І медичний
факультет

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
030501
Українська мова
та література

Диплом
бакалавра,
Національний

8

Медична
біологія

Закінчила: Харківський
державний університет
імені О.М. Горького,
1976 р., спеціальність
«Біологія»,
кваліфікація біолога,
викладача біології та
хімії. Диплом ЖВ-І №
102849
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2019 р.

9

Українська мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2011,
«Українська мова та
література», диплом ХА
№ 41551706.
Курси підвищення
кваліфікації «Технології
дистанційної освіти у
вищому навчальному
закладі», 2014 (108
годин).
Тренінг «Коучінгтехнології у
викладанні», 2020 (16
годин).

19

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила ХДУ ім. О.М.
Горького, 1987 ,
Кваліфікація Філолог ,
викладач французької
мови , перекладач ,
диплом ПВ №764094
та ХНПУ ім. Г.С.
Сковороди, 24.06.2011
ІПО за спеціальністю
Педагогіка і методика
освіти. Мова та
література (англійська),
Кваліфікація Вчитель
англійської мови,
диплом 12 ДСК
№186416,
Національний
Університет «КиєвоМогилянська Академія»
, Школа соціальної
роботи НаУКМА , 1999
р., Методика
викладання соціальної
роботи та соціальної
політики, свідоцтво №
153;
навчання та стажування
МОУ ХНУ ім. В.Н.
Каразіна , Центр
післядипломної освіти ,
свідоцтво про
проходження
підвищення
кваліфікації ,
«Англійська мова»,
реєстраційний № 02071233 від 21.11.2018 р.

2

Біологічна хімія Закінчила НТУ «ХПІ» у
2015 році,
спеціальність:

роботи

117240

Калашник
Юлія
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
0929
Біотехнологія,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
076
Підприємництв
о, торгівля та
біржова
діяльність
Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 061467,
виданий
06.10.2010,
Атестат доцента
AД 003828,
виданий
16.12.2019

«Фармацевтична
біотехнологія», здобула
кваліфікацію інженерабіотехнолога, серія ХА
№47688737,

9

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила ХНМУ
За спеціальністю
«лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар»
ХА № 23411442, від
30.06.2003р.
Кандидат медичних
наук ДК № 061467 від
06.10.2010 МОН
України.
14.01.19 –
оториноларингологія
ХМАПО, Сертифікат
лікаря-спеціаліста,
дитяча
отоларингологія,
05.11.2018
Диплом магістра з
відзнакою М17073085
ХНМУ, викладач вищих
навчальних закладів,
29.06.2017р.
Доцент кафедри
оториноларингології,
АД №003828,
оториноларингологія,
Атестаційна колегія
МОН України,
16.12.2019
Австрія, Salzburg Weill
Cornell Seminar in
Temporal Bone Surgery,
2015, Польща,
Міжнародний Центр
Слуху та Мови
«Медінкус», Варшава,
2017.
ТУ «Отоларингологія з
позиції функціональної
риносинусохірургії»
Українська медична
стоматологічна
академія, 2019, №1719 ,
ТУ «Актуальні питання
оториноларингології»
МОЗ України
Харківський
національний
медичний університет,
2018.
Сертифікат –навчання
на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. 20 травня 2019
Certificate attended the
international plastic
surgery Odessa

Workshop. 13-15th
September 2018.
Сертифікат –навчання
на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. 20 травня 2019
номер 70\2019.
Сертифікат –курс
інформації та
стажування
«Функціональна
ендоскопічна
ринохірургія» в клініці
отоларингології
Національного
військово-медичного
клінічного центру
«ГВКГ», з 16 квітня
2018 по 21 квітня 2018.
Certificate of attendance
has attended the medical
scientific internship with
dental practice, which
was held from 8th to 12th
of July 2018 in Rzeszow,
Poland. 12\07\19.
Certificate of Proficiency
– Upper intermediate
level (CEFR B2) on the
iTEP Academic-Plus
Exam 04 June 2018.
165049

Юревич
Надія
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 030978,
виданий
29.09.2015

15

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002,
«Лікувальна справа».
К.м.н.
DK № 030978
спеціальність
«Оториноларингологія»
, ДУ «Інститут
отоларингології ім..
проф. О.С.
Коломійченка НАМН
України», 29.09.2015,
14.01.19 оториноларингологія
Диплом магістра М15
№ 050669 ХНМУ,
Від 26.06.2015р,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи».
Диплом магістра М 20
№ 015518 УІПА , від
31.01.2020,
спеціальність
«Менеджмент»
Доцент кафедри
оториноларингології,
АД №002438,
оториноларингологія,
Атестаційна колегія
МОН України,
24.01.2019 р.
ХНМУ, посвідчення
ПАЦ
«Отоларингологія»,
14.11.2018 №1269
Cambridge English Level
1 Certificate in ESOL
International (First)18 6
UA0170002 reference
number, 500/2705/0
accreditation number,
date of issue
20/07/2018;certificate
number 0062012952
Cambridge Assessment
English; Counsil of
Europe Level B2

182178

Шушляпіна
Наталія
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 044432,
виданий
17.01.2008

11

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила ХНМУ
За спеціальністю
«лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар»
ЛБВС№ 002446, від
30.06.99 р.
Кандидат медичних
наук ДК № 044432 від
17.01.2008 ВАК України.
14.01.19 –
оториноларингологія
Доцент кафедри
оториноларингології,
АД №001148,
оториноларингологія,
Атестаційна колегія
МОН України,
19.04.2018р
ПАЦ за фахом
«Отоларингологія»
ХНМУ
01.02.201703.03.2017
Certificate of Proficiency
ES028916
3.02.2018
(B2) iTEP

25504

Дмитрієва
Доцент,
Алія
Основне
Ануарбеківна місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 057325,
виданий
18.12.1991,
Атестат доцента
ДЦ 002061,
виданий
20.04.2001

40

Виробнича
стоматологічна
практика

Алмаатинський
держ.мед.університет,
1980, Ю №333791
к.мед.н., КД №057325,
ВАК 17.04.1992, 14.01.22
стоматологія
Діагностика та
патогенетичні аспекти
лікування
слинокамяної хвороби»
Доцент, ДЦ№002061
Атестаційна колегія,
15.05.2001
ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХМАПО
2020

121980

Вакуленко
Катерина
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 011924,
виданий
01.03.2013

13

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 2004,
стоматологія, ХА
№25497846 ХНМУ,
2017,
Педагогіка вищої
школи, М17№073082
Сертифікат ITEP (B2)
к.мед.н., ДК №011924,
Атестаційна колегія
МОН України,
01.03.2013, 14.01.22
стоматологія
«Прогнозування
перебігу на корекція
лікування гострих
гнійно-запальних
процесів щелепнолицевої ділянки»
2017, Педагогіка вищої
школи, М17№073082
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2017

121980

Вакуленко
Катерина
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський

13

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 2004,
стоматологія, ХА
№25497846 ХНМУ,
2017,
Педагогіка вищої
школи, М17№073082
Сертифікат ITEP (B2)
к.мед.н., ДК №011924,
Атестаційна колегія
МОН України,
01.03.2013, 14.01.22
стоматологія
«Прогнозування
перебігу на корекція

185704

119229

Сухіна Ірина
Сергіївна

Побережник
Галина
Анатоліївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 011924,
виданий
01.03.2013
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 031106,
виданий
29.09.2015
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2014,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,

лікування гострих
гнійно-запальних
процесів щелепнолицевої ділянки»
2017, Педагогіка вищої
школи, М17№073082
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2017

8

Хірургічна
стоматологія

ХНМУ,2009,
Стоматологія ХА
№37264267
К.мед.н., ДК №031106
Атестаційна колегія
МОН України,
29.09.2015,
14.01.22«Клініколабораторне
обґрунтування
профілактики мукозиту
порожнини рота у
хворих на рак молочної
залози»
2008 спеціалізація
Хірургічна
стоматологія,
сертифікат лікаряспеціаліста
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2018

9

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 2005,
стоматологія, ХА
№3048346
Сертифікат ITEP (B2)
к.мед.н., ДК №020459,
Атестаційна колегія
МОН України,
03.04.2014, 14.01.22
стоматологія
«Профілактика
ускладнень
одонтогенного
гаймориту»
Доцент, АД№001147
Атестаційна колегія,
05.07.2018
ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

119229

Побережник
Галина
Анатоліївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

116617

Рак
Олександр
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

рік закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 020459,
виданий
03.04.2014,
Атестат доцента
AД 001147,
виданий
05.07.2018
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2014,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 020459,
виданий
03.04.2014,
Атестат доцента
AД 001147,
виданий
05.07.2018
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом

9

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 2005,
стоматологія, ХА
№3048346
Сертифікат ITEP (B2)
к.мед.н., ДК №020459,
Атестаційна колегія
МОН України,
03.04.2014, 14.01.22
стоматологія
«Профілактика
ускладнень
одонтогенного
гаймориту»
Доцент, АД№001147
Атестаційна колегія,
05.07.2018
ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

6

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 2005,
Стоматологія,
ХА№28080519
к.мед.н., ДК №035773,
Атестаційна колегія
МОН України, 12.
05.2016, 14.01.22
стоматологія«Лазерофо
рез в комплексному
лікуванні гнійнозапальних процесів

магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 035773,
виданий
12.05.2016
116617

Рак
Олександр
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

181280

Лобода
Григорій
Петрович

Асистент,
Основне
місце
роботи

123985

Василенко
В`ячеслав
Михайлович

123985

Василенко
В`ячеслав
Михайлович

щелепно-лицевої
ділянки»
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2018

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 035773,
виданий
12.05.2016

6

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 2005,
Стоматологія,
ХА№28080519

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 011045,
виданий
13.06.2001

36

Хірургічна
стоматологія

ХМІ, 1983,
стоматологія, ЗВ
№809968
к.мед.н., ДК №011045,
ВАК України,
13.06.2001, 14.01.22
стоматологія«Регіонарн
а лімфотропна
антибіотикотерапія при
лікуванні хворих на
запальні процеси
щелепно-лицевої
ділянки»
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 066435,
виданий
26.01.2011

44

Хірургічна
стоматологія

Полтавський медичний
стоматологічний
інститут 1975,
стоматологія А ІІ
№010891
к.мед.н., ДК №066435,
ВАК України,
26.01.2011, 14.01.22
стоматологія
«Обгрунтування
терміну хейлопластики
в залежності від
морфологічного стану
тканини губи»
ТУ ХНМУ хірургічна
стоматологія 2019 рік

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 066435,
виданий
26.01.2011

44

Виробнича
стоматологічна
практика

Полтавський медичний
стоматологічний
інститут 1975,
стоматологія А ІІ
№010891
к.мед.н., ДК №066435,
ВАК України,
26.01.2011, 14.01.22

к.мед.н., ДК №035773,
Атестаційна колегія
МОН України, 12.
05.2016, 14.01.22
стоматологія«Лазерофо
рез в комплексному
лікуванні гнійнозапальних процесів
щелепно-лицевої
ділянки»
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2018

стоматологія
«Обгрунтування
терміну хейлопластики
в залежності від
морфологічного стану
тканини губи»
ТУ ХНМУ хірургічна
стоматологія 2019 рік
ХДМУ, 2005,
Стоматологія,
ХА№27760720
к.мед.н., ДК № 035775
Атестаційна колегія
МОН України, 12.
05.2016, 14.01.22
стоматологія«Клінікоренгенологічні
особливості перебігу
остеомієліту кісток
обличчя у
наркозалежних хворих»
ХМАПО “ПАЦ”
“хірургічна
стоматологія” 2018

182862

Ткаченко
Оксана
Валеріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 035775,
виданий
12.05.2016

11

Хірургічна
стоматологія

182862

Ткаченко
Оксана
Валеріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 035775,
виданий
12.05.2016

11

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 2005,
Стоматологія,
ХА№27760720
к.мед.н., ДК № 035775
Атестаційна колегія
МОН України, 12.
05.2016, 14.01.22
стоматологія«Клінікоренгенологічні
особливості перебігу
остеомієліту кісток
обличчя у
наркозалежних хворих»
ХМАПО “ПАЦ”
“хірургічна
стоматологія” 2018

87259

Куріцин
Андрій
Віталійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

11

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 1996,
Стоматологія,
ЛВ№004974
к.мед.н., ДК №036992,
Атестаційна колегія
МОН України, 01.
07.2016,
«Обгрунтування
дентальної імплантації
в складних анатомічних
умовах»
ТУ Хірургічна
стматологія ПАЦ 2019
рік

124153

Давидов
Олександр
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

11

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 1996,
Стоматологія,
НХ№003726

Давидов
Олександр
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

1708

Шиян
Валентина
Павлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

25504

Дмитрієва
Доцент,
Алія
Основне
Ануарбеківна місце

124153

ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019
11

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 1996,
Стоматологія,
НХ№003726
ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 057325,

37

Хірургічна
стоматологія

Полтавський
державний медичний
стоматологічний
інститут, Стоматологія,
1970
У№880758
ТУ Хірургічна
стоматологія ХНМУ
2019

40

Хірургічна
стоматологія

Алмаатинський
держ.мед.університет,
1980, Ю №333791

роботи

виданий
18.12.1991,
Атестат доцента
ДЦ 002061,
виданий
20.04.2001

1708

Шиян
Валентина
Павлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

90545

Сторожева
Марина
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

85059

Демяник
Дмитро
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

к.мед.н., КД №057325,
ВАК 17.04.1992, 14.01.22
стоматологія
Діагностика та
патогенетичні аспекти
лікування
слинокамяної хвороби»
Доцент, ДЦ№002061
Атестаційна колегія,
15.05.2001
ТУ “ Хірургічна
стоматологія» ХМАПО
2020
37

Виробнича
стоматологічна
практика

Полтавський
державний медичний
стоматологічний
інститут, Стоматологія,
1970
У№880758
ТУ Хірургічна
стоматологія ХНМУ
2019

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 054000,
виданий
14.10.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 040047,
виданий
23.09.2014

19

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 1998,
стоматологія, ЛТ
№000180
к.мед.н., ДК №054000,
ВАК України,
14.10.2009, 14.01.22
стоматологія
«Сорбційна терапія при
лікуванні гнійних
процесів порожнини
рота»
Доцент, 12ДЦ№040047
Атестаційна колегія,
23.09.2014
НФаУ, посвідчення №4
«Сучасні технології
навчання»08.05.2010

Диплом
кандидата наук
ДK 021608,
виданий
14.01.2001,
Атестат доцента
02ДЦ 013612,
виданий
19.10.2006

22

ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019Магістр
«Педагогіка Вищої
школи» 2019
Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 1995,
стоматологія, ЛЖ №
000881
к.мед.н., ДК №021608,
ВАК України,
14.01.2004, «Клініка та
лікування хворих з
травматичними
переломами нижньої
щелепи та значними
дефектами зубних рядів
(клініко-біомеханічне
дослідження» 14.01.22
Сертифікат ITEP (B2)
НФаУ, посвідчення №8
«Психолого-педагогічні
засади навчальновиховного
процесу»21.11.2009
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

82613

Перцев
Дмитро
Павлович

Доцент,
Сумісництво

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 040342,
студентів
виданий
Навчально12.04.2007,
наукового
Атестат доцента
інституту з
12ДЦ 033243,
підготовки
виданий
іноземних
30.11.2012
громадян ХНМУ

30

Охорона праці в Кандидат медичних
галузі
наук; 14.02.01. – гігієна;
Тема дисертації:
«Гігієнічне
обґрунтування
профілактичних та
оздоровчих заходів при
литті металів у постійні
металеві форми»;
Харківська медична
академія

післядипломної освіти,
посвідчення ПАЦ
«Загальна гігієна» від
2012 р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
сертифікат лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Санологія» від
23.11.2012 р.
36876

Томілін
Доцент,
Вячеслав
Основне
Геннадійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 035905,
виданий
13.04.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 031391,
виданий
29.03.2012

18

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1992,
Стоматологія, Лікарстоматолог,УВ
№948670,
(поліграфічний)
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології
12 ДЦ,
№031391.Атестаційна
колегія Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту , 29 березня 2012
року.
3. Диплом магістра від
21.12.2018р. ,
М18№113864, ХПІ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Кандидат медичних
наук зі спеціальності
«стоматологія»,
ДК №035905,Вища
атестаційна комісія
України,13 квітня 2006
року, «Розробка і
клінічне обґрунтування
застосування
індивідуальних
зубоясневих
запобіжників з
матеріалу «БоксилЕкстра»,14.01.22 –
стоматологія
5. Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 21 грудня
2018 року, Ступінь
вищої освіти магістр,
Освітні педагогічні
науки, М18 №113864
(поліграфічний)
6. МОЗ
України.Посвідчення
№ 2693,17 травня 2019
року,
ортопедична
стоматологія, вища
категорія.
7. Academic Credentials
Evaluation
Institute,Advance Level
(CEFR C1),iTEP
Academic-Plus Exam,17
may 2017

2946

Сокол
Вячеслав
Костянтинови
ч

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2016,

9

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2006 рік,
спеціальність лікувальна справа
кваліфікація – лікар
серія диплому ХА №
28080563
Диплом кандидата наук
серія ДК № 001469

Доцент,
Основне
місце
роботи

спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 001469,
виданий
10.11.2011,
Атестат доцента
ДЦ 047013,
виданий
25.02.2019

152755

Стащак
Анжела
Юріївна

Асистент,
Суміщення

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2017,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 028719,
виданий
30.09.2004

виданий ДАК України
від 10.11.2011 р.
Доцент по кафедрі
судової медицини,
медичного
правознавства, атестат
доцента 12 ДЦ №
047017 виданий МОН
України від 25.12.16 р
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови,
виданий офіційним
ITEP центром (м.
Харків) від 05.10.2017 р.
Посвідчення МОЗ
України № 8752 від
07.11.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта.
Предатестаційний цикл
“Судово-медична
експертиза” кафедра
судово-медичної
експертизи Харківської
медичної академії
післядипломної
освіти,додаток до
диплому ХА №
28080563 від 2016 р.
Харківський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України, 2008 рік,
спеціальність –
Державне управління,
кваліфікація – магістр
державного управління
Серія диплому ХА
№33109196
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди, 2015 рік,
спеціальність –
правознавство,
кваліфікація – юрист
серія диплому
С16№020443
3

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Харківський
національний
університет внутрішніх
справ, 2008 рік,
спеціальність –
правознавство,
кваліфікація – юрист,
диплом спеціаліста
серія МВ № 11534347
(електронна картка)
Харківський
національний
медичний університет,
2017 рік, спеціальність
– науки про освіту
школи, кваліфікація викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра М17 № 073077
від 2017 р.
К. юр. н., шифр
спеціальності 12.00.01
«Теорія та історія
держави і права, історія
політичних і правових
вчень», тема дисертації
«Правові засади
діяльності поліції у
сфері реалізації
міграційної політики

Російської Імперії в
Україні у другій
половині ХІХ – початку
ХХ сторіччя», диплом
кандидата юридичних
наук серія ДК № 028719
виданий МОН України
від 30.06.2015 р.
55730

Хижняк
Володимир
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2017,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 049698,
виданий
03.12.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 030867,
виданий
17.02.2012

12

Судова
медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1982 р., спеціальність
«лікувальна справа».
Диплом ЖВ-І №117689.
Кандидат медичних
наук зі спеціальності
«судова медицина».
Диплом ДК 049698,
видано на підставі
рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України від 03.12.2008
р., протокол № 11 09/9.
Звання доцента
кафедри судової
медицини, медичного
правознавства
присвоєно рішенням
Атестаційної колегії
МОНМС від 17.02.2012
р., протокол № 2/02-Д.
Атестат доцента 12ДЦ
№ 030867.
ПАЦ «судово-медична
експертиза», 2016 р.,
ХМАПО
Закінчив Національну
юридичну академію
України ім. Я. Мудрого,
1997р., спеціальність
«правознавство».
Диплом ЛГ ВЕ 007892.
Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2017 р., спеціальність
«науки про освіту»,
професійна
кваліфікація «викладач
вищих навчальних
закладів». Диплом М17
073083.

85059

Демяник
Дмитро
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

22

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 1995,
стоматологія, ЛЖ №
000881

Диплом
кандидата наук
ДK 021608,
виданий
14.01.2001,
Атестат доцента
02ДЦ 013612,
виданий
19.10.2006

к.мед.н., ДК №021608,
ВАК України,
14.01.2004, «Клініка та
лікування хворих з
травматичними
переломами нижньої
щелепи та значними
дефектами зубних рядів
(клініко-біомеханічне
дослідження» 14.01.22
Сертифікат ITEP (B2)
НФаУ, посвідчення №8
«Психолого-педагогічні
засади навчальновиховного
процесу»21.11.2009
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019

356836

Лалименко
Ольга
Сергіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік

3

Охорона праці в Кандидат медичних
галузі
наук, 14.02.01 – гігієна
та професійна
патологія, «Наукове
обґрунтування
критеріїв біологічного

інституту з
закінчення:
підготовки
2002,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофілактична
справа

32542

Біличенко
Надія
Павлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

251994

Літовченко
Олена
Леонідівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

287642

Ромашова
Олена
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчально-

моніторингу
антидіабетичного
засобу – похідного
янтарної кислоти»
диплом ДК № 050800,
від 05. 03.2019 р.
Сертифікат лікаряспеціаліста з «Гігієни
праці», 2010 р.,
ХМАПО.
Атестація в атестаційній
комісії при НАМН
України.
Кваліфікаційна
категорія «Гігієна
праці» від 06.06.2017р
№ 39
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» при ННІ ЯО
ХНМУ 2018-2019 н.р.
4

Охорона праці в Харківська медична
галузі
академія
післядипломної освіти,
спеціалізація
«Загальна гігієна» від
25.12.2016 р.

Диплом
спеціаліста,
Харківська
національна
академія
міського
господарства,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
070801 Екологiя
та охорона
навколишнього
середовища

2

Охорона праці в Аспірант 4-го курсу
галузі
кафедри молекулярної
біології та біотехнології
Харківського
національного
університету ім. В.Н.
Каразіна.
Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний інститут»
Міжгалузевий інститут
післядипломної освіти
ПК «Безпека
життєдіяльності і
охорона праці в
медичній галузі» від
31.10.2019 р. № ПК
36627007/100160-19
Національний
фармацевтичний
університет Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
ПК № 320 «Психологія
професійної діяльності
та особистості
викладача ВНЗ» від
03.12.2019 р.
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при ННІ ЯО
ХНМУ 2017-2018 н.р.
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» при ННІ ЯО
ХНМУ 2018-2019 н.р.

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний

1

Охорона праці в Харківська медична
галузі
академія
післядипломної освіти,
спеціалізація «Гігієна
дітей та підлітків» від

наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2002,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофілактична
справа
250976

Марюха Юрій Асистент
Володимиров
ич

6449

Чеховська
Ірина
Миколаївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

6887

Бурма
Ярослава
Ігорівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 054800,
виданий
14.10.2009

24.12.2013 р. №1424

0

Охорона праці в Посвідчення МОЗ
галузі
України № 2136 від
19.07.17 р. про
присвоєння ІІ-ої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю «Гігієна
праці»
Харківська медична
академія
післядипломної освіти:
«Сертифікат
лікаря спеціаліста за
спеціальністю гігієна
праці» № 486 від
15.05.12
ННЦ Інститут
метрології ПК від
24.05.2019 р. № 12СС
02568325/ 067699

13

Охорона праці в Харківська медична
галузі
академія
післядипломної освіти,
сертифікат лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Загальна гігієна» від
08.02.2017 р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
спеціалізація
«Загальна гігієна» від
08.02.2017 р. №11
Національний
фармацевтичний
університет Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
ПК № 272 «Сучасні
технології навчання»
від 01.10.2019 р.
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» при ННІ ЯО
ХНМУ 2018-2019 н.р.
Сертифікат володіння
англійською мовою
рівня В2 ІТЕР АсаdеmісРlus Ехаm від 15.02.2018
р.

9

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ХА №
28190191
К.мед.н., диплом ДК №
054800, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Державна установа
«Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського
АМН України» від
14.10.2009 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Клініко-лабораторні

показники перебігу та
корекція порушень
мікробіоценозу кишок у
хворих на вірусний
гепатит А»
10676

Коробчанськ
ий Павло
Олександров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

62537

Григоров
Професор,
Сергій
Основне
Миколайович місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 024617,
виданий
31.10.2014

12

Охорона праці в Кандидат медичних
галузі
наук, 14.02.01 – гігієна
та професійна
патологія, кафедра
гігієни та екології № 1
Харківського
національного
медичного
університету,
тема дисертації:
«Гігієнічні аспекти
впливу фізичної
підготовки на
формування здоров’я і
професійної успішності
студентів-медиків»,
ДК № 024617, від
31.10.2014 р.
Національний
медичний університет
імені О. О. Богомольця
ПК № 356 «Гігієна
праці та професійних
захворювань. Вища
медична освіта і
Болонський процес» від
13.03.2009 р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
спеціалізація
«Загальна гігієна» від
09.11.2016 р. №1692
Сертифікат володіння
англійською мовою
рівня В2 ІТЕР АсаdеmісРlus Ехаm від
24.05.2019 р.

Стоматологічни
й факультет

26

Хірургічна
стоматологія

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
001475, виданий
30.11.2012,
Атестат
професора 12ПP
011259, виданий
15.12.2015

ХДМУ,2000,
стоматологія, ЛО ВЕ
№0011256
д.мед.н., ДД №001475
Атестаційна колегія
МОН України,
30.11.2012,14.01.22
стоматологія
«Патогенетичні
механізми виникнення
ускладненого перебігу
пошкоджень лицевого
скелету: діагностика та
профілактика»
Професор 12 ПР
№011259, Атестаційна
колегія МОН України,
15.12.2015
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019Вища категорія
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2019

18710

Рузін
Геннадій
Пінхусович

Професор,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДT 009979,
виданий
20.09.1991,
Диплом
кандидата наук
MMД 021849,
виданий
14.06.1969,
Атестат доцента
MДЦ 080071,
виданий
21.02.1973,

50

Хірургічна
стоматологія

I Ленинградский
медицинский институт,
1963, стоматологія
д.мед.н., ДТ №009979
ВАК при Совете
Министров СССР,
20.09.1991, 14.01.22.
«Влияние медикогеографических
условий на течение
перелома нижней
челюсти»
Професор ПР

Атестат
професора ПP
000877,
виданий
23.03.1993

250692

121066

Григорова
Аліна
Олександрівн
а

Рекова
Ліляна
Петрівна

Професор,
Основне
місце
роботи

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
01475, виданий
30.11.2012,
Атестат доцента
02ДЦ 013610,
виданий
19.10.2006,
Атестат
професора 12ПP
011259, виданий
12.01.2019

12

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 065655,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 045542,
виданий
15.12.2015

26

Хірургічна
стоматологія

№000877, Атестаційна
колегія МОН України,
23.03.1993
«Сучасна
стоматологічна наука.
«Фахова
експертиза»19.02.2011
ПАЦ «Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019
ХДМУ, 2000,
стоматологія, ЛО ВЕ
№001257
д.мед.н., 14.01.22
стоматологія ДД
№006874 Атестаційна
колегія МОН України,
11.10.2017,14.01.22«Лікув
ання і реабілітація при
пошкодженнях та
запальних
захворюваннях
щелепно-лицевої
ділянки із урахуванням
психофізіологічного
стау пацієнтів»
ПАЦ “ Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2019

Хірургічна
стоматологія

ХМІ, 1987, стоматологія,
ПВ № 710366,
К.мед.н., ДК №
0656655, ВАК України,
26.01.2011, 14.01.22
стоматологія«Профілак
тика та корекція
стресових реакцій
павцієнтів при
хірургічних втручаннях
у порожнині рота»
Доцент 12ДЦ № 045542
Атестаційна колегія
МОН України,
15.12.2015
ТУ “Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2019

121066

Рекова
Ліляна
Петрівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 065655,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 045542,
виданий
15.12.2015

26

Виробнича
стоматологічна
практика

ХМІ, 1987, стоматологія,
ПВ № 710366,
К.мед.н., ДК №
0656655, ВАК України,
26.01.2011, 14.01.22
стоматологія«Профілак
тика та корекція
стресових реакцій
павцієнтів при
хірургічних втручаннях
у порожнині рота»
Доцент 12ДЦ № 045542
Атестаційна колегія
МОН України,
15.12.2015
ТУ “Хірургічна
стоматологія» ХНМУ
2019
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2019

154680

Леонтьєв
Павло

Асистент,
Основне

VII факультет з
підготовки

Диплом
спеціаліста,

6

Судова
медицина

Харківський державний
медичний університет,

101607

Олександров
ич

місце
роботи

іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2001,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
спеціаліста,
Приватне
акціонерне
товариство
"Вищий
навчальний
заклад
"Міжрегіональн
а Академія
управління
персоналом",
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство

Селін Антон
Олександров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

20

(стоматологія).
Медичне право.

2001 рік, спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація -лікар,
серія диплому ХА№
14975107 (електронна
картка)
Посвідчення МОЗ
України №8751 від
07.11.16 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію лікаря
судово-медичного
експерта.
Вищий навчальний
заклад
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом, 2017 рік,
спеціальність правознавство,
кваліфікація -юрист,
диплом спеціаліста,
серія С17 № 029165
(поліграфічний)
Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2014 рік,
спеціальність –
педагогіка вищої
школи, кваліфікація викладач університетів
та вищих навчальних
закладів,диплом
магістра серія ХА
№ 47370394
(електронна картка)
Предатестаційний цикл
“Судово-медична
експертиза”, кафедра
судово-медичної
експертизи Харківської
медичної академії
післядипломної освіти,
додаток до диплому ХА
№ 14975107, 2016 рік.
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій» при ХНМУ,
додаток до диплому ХА
№ 14975107, 2015 рік

Хірургічна
стоматологія

ХГМУ, Стоматологія,
1997
ВЕ №012360
ТУ 2019 рік

197027

Потапов
Вячеслав
Юрійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

5719

Гаврилов
Анатолій
Вікторович

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,

11

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, Стоматология,
1997
ВЕ №009600
ТУ ХНМУ Хірургічна
стоматологія 2019 рік

4

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2006 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста ХА
№ 30112151
К.мед.н., диплом ДК №
024552, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Вінницький
національний
медичний університет

рік закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 0024552,
виданий
31.10.2014

ім. М.І. Пирогова МОЗ
України від 31.10.2014
р., 14.01.13 – інфекційні
хвороби; тема
дисертації «Клінікоморфологічні
особливості
інфекційних уражень
ЦНС у ВІЛ-інфікованих
осіб»
Має сертифікат № 2019
- 98 рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти (лінгвістичний
центр факультету
іноземних мов ХНУ
імені В.Н. Каразіна)
Харківський
національна медичний
університет, сертифікат,
«Школа молодого
викладача», 2016-2017
Закінчив Національний
фармацевтичний
університет за
спеціальністю «Освітні,
педагогічні науки»,
2020 р., кваліфікація
«Викладач
університетів та вищих
навчальних закладів».
Диплом магістра з
відзнакою М20 №
063914 від 28.02.2020 р.

77690

Винокурова
Ольга
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 013588,
виданий
13.03.2002

18

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1996 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ЛЖ №
000895
К.мед.н., диплом ДК №
013588, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України від
13.03.2002 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації «Стан
показників ліпідного
обміну і їх
прогностичне значення
у хворих на гострий
вірусний гепатит В та
його рецидиви»
Харківський
національний
фармацевтичний
університет, Інститут
підвищення
кваліфікації, кафедра
педагогіки та
психології, 2017 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Психологія
професійної діяльності і
особистості викладача
ВНЗ», посвідчення № 6
від 02.12.2017 р.

195492

Ткаченко
Віталій
Григорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 022087,
виданий
11.02.2001

16

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1997 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.

хвороби та
епідеміологія)

Диплом спеціаліста з
відзнакою КМ №
902250
К.мед.н., диплом ДК №
022087, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України від
11.02.2004 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Ефективність
поєднаного
застосування
циклоферону та
магнітолазерної терапії
при хронічному
гепатиті С»
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, м. Харків,
кафедра педагогіки та
психології, 2019 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників
фармацевтичних та
медичних ВНЗ»,
посвідчення № 25 від
12.02.19 р.

190998

Анциферова
Наталія
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 024706,
виданий
23.09.2014

5

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста ХА
№ 30118274
К.мед.н., диплом ДК №
024706, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Вінницький
національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова МОЗ
України від 23.09.2014
р., 14.01.13 – інфекційні
хвороби; тема
дисертації «Діагностика
та фармакологічна
корекція клінікометаболічних порушень
і фіброзу печінки у
хворих на хронічний
гепатит С»

336550

Бодня Ігор
Павлович

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 052465,
виданий
20.06.2019

5

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2012 р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста ХА
№ 43580228
К.мед.н., диплом ДК №
052465, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Державний вищий
навчальний заклад
«Івано-Франківський
національний

157676

Чумаченко
Тетяна
Олександрівн
а

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 07775,
виданий
18.11.2009,
Атестат
професора 12ПP
007692,
виданий
17.02.2012

8

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

медичний університет»
МОЗ України від
20.06.2019 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Адаптаційні
можливості організму
людини при мікстінвазії токсокарозу з
ентеробіозом,
оптимізація
діагностики та
лікування»
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
посвідчення, «Школа
молодого викладача»,
2016 р.
Закінчила Київський
медичний інститут ім.
акад.. О.О. Богомольця,
1983, спеціальність гігієна, санітарія,
епідеміологія,
кваліфікація - Лікаргігієніст, епідеміолог,
диплом з відзнакою
ЗВ№806179 від 23
червня 1983 р.
Українська інженернопедагогічна академія,
2013 р. Спеціальність:
педагогіка вищої
школи. Кваліфікація:
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів – диплом
магістра
Доктор медичних наук,
спеціальність 14.02.02 епідеміологія, диплом
ДД №007775 від 2009 р.
в ДУ «Інститут
епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України»,
Вчене звання –
професор. Атестат
професора
12ПР№007692 від 17
лютого 2012 р.
Харківський
національний
медичний університет,
посвідчення, ТУ
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності
надзвичайних
ситуацій», 2015 г.
Cukurova University,
Турція, сертифікат,
стажування, 2015 р.
DAAD, сертифікат,
навчальний тренінг
«HIV-Pravention
Methodentrainig», 2015
Baltic Antibiotic
Resistance collaborative
Network, certificate,
Workshop for the
Expansion of network
and improvement of lab
capacity for better AMR
surveillance (enilab
AMR), 2015, Tallinn
Estonia.
Міністерство оборони
Великобританії,
Український науковотехнологічний центр,
Українська асоціація

біобезпеки, сертифікат,
5 Регіональний Семінар
«Підвищення
обізнаності та освіти з
біобезпеки та біозахисту
в Україні», 2016
Baltic Antibiotic
Resistance collaborative
Network, certificate, The
6th BARN Workshop:
infection prevention and
control&AMR
containment in everyday
practice, 2016, Uppsala,
Sweden.
Bradford University, UK,
Palladin Institute of
Biochemistry of National
Academy of Science of
Ukraine, сертифікат,
симпозиум «Awareness
raising and education on
biosafety and biosecurity
in Ukraine», апрель 2017
2017 CBEP Ukraine
Regional One Health
Research Symposium and
Peer Review Session,
модуль по написанию
научніх работ и
получению
международніх грантов,
сертифікат, квітень,
2017
BMJ Learning. On-line.
21 сертификат по
різним темам з
інфекційних хвороб та
біобезпеки., 2017
Mediterranean
Programme for
Intervention
Epidemiology Training.
Spetses, Greece
сертифікат, Project
Review Module. 17-20
October 2017
Tehran University of
Medical Sciences, Tehran,
Iran, сертифікат,
Professional exchange
program, 2017
Семінар для керівників
баз стажування лікарівінтернів за
спеціальністю
«епідеміологія»
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат ХНМУ 27
червня 2018 №36/2018
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню
безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.
National Health
Insurance Service,
Republic of Korea. Online
Workshop for Global
Project Development:
Roles of NHIS as Single
Payer and Resilience to
Tackle COVID-19,
November 2nd to 13th,
2020
99349

Семішев

Доцент,

IV медичний

Диплом

7

Внутрішня

Закінчив

5111

88119

Віктор
Іванович

Основне
місце
роботи

Ждамарова
Лариса
Анатоліївна

Доцент,
Сумісництво

Стебліна Ніна Доцент,
Петрівна
Основне
місце
роботи

факультет

кандидата наук
MД 005880,
виданий
05.07.1978,
Атестат доцента
ДЦ 021828,
виданий
17.04.1990

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 023662,
виданий
12.05.2004,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
005512, виданий
01.07.2006

28

Диплом
кандидата наук
MД 027327,
виданий

18

IV медичний
факультет

медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Ленинградський
санітарно-гігієнічний
медичний інститут,
1966 р., Санітарногігієнічна справа,
кандидат медичних
наук, МД №005880,
Москва, 05.07.1978 р.
Доцент ДЦ №021828,
Москва, Державний
комітет по народній
освіті, 17.04.1990 р.
Сертифікат лікаряспеціаліста, 2017 р.,
ННІПО.
Стажування
«Епідеміологія», 2018
р., ННІПО.
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню
безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1991, гігієна, санітарія,
епідеміологія., Диплом
УВ №756097

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1978, спеціальністьпедіатрія, кваліфікація

Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
023662, від 12 травня
2004 року, старший
науковий співробітник,
диплом АС № 005512
від 4 липня 2006 року
(мікробіологія),
категорія вища
Supplement to diploma
(ДК № 023662 ,
certification of
supplement date 25 May
2007)
Посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації"Бактеріоло
гія " Харківська
медична академія
післядипломної освіти,
1 місяцьпередатестаційний
цикл, свідоцтво №5043
про складання іспиту зі
спеціальності після
проведення
передатестаційного
циклу 24.11.2017;
2018-2019 році
пройшла підготовку на
курсах підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» при
Навчально-науковому
інституті якості освіти
ХНМУ,
У 2019-2020 році
пройшла підготовку на
курсах «Вибрані
питання економіки та
менеджменту в
діяльності ЗОЗ ».

25.09.1986,
Атестат доцента
ДЦ 006385,
виданий
23.12.2002

195871

Макарова
Вікторія
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

8

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

–лікар, диплом В-1
№534494
Кандидат медичних
наук МД №027327 на
підставі рішення Ради
Харківського медичного
інституту від 25
вересня1986 р (14.01.09
– педіатрія);
Доцент кафедри
внутрішніх та
професійних хвороб
Рішення Атестаційної
колегії
України(23.12.2002,
атестат ДЦ 006385)
Посвідчення №4672
від3 січня 2013
присвоєна
кваліфікаційна друга
категорія зі
спеціальності
«Професійна
патологія».
ТУ«Актуальні питання
професійної патології»
ХНМУ (каф. внутрішніх
та професійних хвороб,
2018
Наукове
консультування НДІ ГП
та ПЗ ХНМУ
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1998 р., за
спеціальністю
«лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар.
Підтверджено звання
лікаря – спеціаліста за
спеціальністю
«епідеміологія»,
03.02.2012
ТУ «Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», 2015 р.
ТУ «Епідеміологія та
профілактика інфекцій,
які пов’язані з
наданням медичної
допомоги», 2016 р.
Присвоєна перша
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Епідеміологія», 2017 р.
Підвищення
кваліфікації на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції, 2018 р.
Тhe Baltic Antibiotic
Resistance collaborative
Network workshop:
Learning Sesion 1.
«Prevention and Control
of Catheter Associated
Urinary Tract Infections,
Including Strategies for
Implementation and
Improvement Work», in
Kiiv, Ukraine 3-4
December 2019
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню

безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.
185401

Райлян
Марина
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

3

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет
30.06.2006р., за
спеціальністю «Медикопрофілактична справа»
ХА №30112199
(електронна картка)
ТУ «Вибрані питання
епідеміології інфекцій
дихальних шляхів
дихальних шляхів»
посвідчення
№01896866/000127-17
від 15.03.2017;
Цикл «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»
НФаУ, посвідчення
№23 від 13.05.2017;
Диплом магістра М 18
№ 113764 Національний
технічний університет
«ХПІ», спеціальність
«Освітні, педагогічні
науки» від 21.12.2018;
ПАЦ ХНМУ,
посвідчення ПЦ
№01896866/000266-19
від 21.10.2019.
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню
безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.
Робота в закладах
практичної охорони
здоров’я 12 років

251144

Поливянна
Юлія
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа

2

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2003 р.,
Медикопрофилактична справа,
Диплом ХА № 21691341.
Склала іспит
англійської мови на
рівень С1 - iTEP
(International test of
English). Курс
дистанційного
навчання «Основи
методології розробки
електронних курсів в
сфері медичної освіти»
у системі Moodle.
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню
безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.
Робота в закладах
практичної охорони
здоров’я 6 років

135569

Семеренська
Тетяна
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:

3

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2009, "Медикопрофілатична
справа», Диплом ХА
№37108659.
Сертифікат лікаряспеціаліста №1113 від

110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

26.06.2015 року,
спеціальність –
епідеміологія.
Робота в закладах
практичної охорони
здоров’я 6 років

287782

Орловська
Катерина
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа

1

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила ХНМУ у
2010р., лiкар,
ХА39260004, 25 червня
2010р.
Тренінг «Профілактика
катетер-асоційованих
інфекцій сечовивідних
шляхів», 29 березня
2019 р.
Майстер-клас з гігієни
рук «Чисті руки»,
присвячений тижню
безпеки пацієнтів,
березень 2019 р.

185358

Шелест
Борис
Олексійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 008174,
виданий
26.09.2012,
Атестат доцента
AД 000491,
виданий
24.04.2017

3

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет (2006 р.,
спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА №30438417)
Кандидат медичних
наук рішенням
Атестаційної колегії від
26 вересня 2012 р.,
Харківський
національний
медичний університет,
14.01.02 –внутрішні
хвороби, диплом ДК
№008174)
Доцент кафедри
внутрішніх та
професійних хвороб
рішенням Атестаційної
колегії України від 12
грудня 2017 р., диплом
АД №000491)
«НТУ»Харківський
політехнічний інститут»
Специалізація
«Педагогіка вищої
школи» ХНМУ (каф.
внутрішніх та
професійних хвороб)
педагогічна практика
,02.09.2019-22.09.2019
Посвідчення №5905 від
23.10.2013 – присвоєна
кваліфікаційна перша
категорія зі
спеціальності «Терапія»
Посвідчення №1755 від
23.06.2017 – присвоєна
кваліфікаційна друга
категорія зі
спеціальності
«Кардіологія».
ТУ«Актуальні питання
професійної патології»
ХНМУ (каф. внутрішніх
та професійних хвороб),
01.10.2018-31.10.2018
Сертифікат IELTS рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
Член Ради з

артеріальної гіпертензії
Європейського
товариства кардіологів.
Сертифікат.
Участь у міжнародних
наукових проектах:
17.03.2018-19.03.2018 –
EHRA Сongress,
Certificate. в м.
Барселона, Іспанія.
25-29.08.2018 ESC
Congress. Certificate.
Мюнхен, Німеччина
28.05.2019 ESC Congress
Heart Failure 2019 – 6th
World Congress on Acute
Heart Failure. Certificate.
Афіни, Греція.
7-23.10.2019 63rd
Scientific meeting of
Korean cardiology
society, 63 наукова сесія
корейського товариства
кардіологів. Сеул,
Республіка Корея. Усна
доповідь. «Adropin’s role
in endothelial function in
diabetic and nondiabetic
patients with essential
hypertension».
Certificate.
18.10.2020 64th
Scientific meeting of
Korean cardiology
society, 64 наукова сесія
корейського товариства
кардіологів. Сеул,
Республіка Корея. Усна
доповідь. Certificate.
7210

Лупир Андрій Завідувач,
Вікторович
Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 007305,
виданий
01.02.2018,
Атестат доцента
ДЦ 007598,
виданий
17.04.2003

18

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчив Харківський
медичний інститут,
30.06.1992, лікувальна
справа, лікар, НВ №
899484 (спеціаліст),
Доктор медичних наук,
ДД №007305,
Державна установа
«Інститут
отоларингології ім.
проф.
О.С.Коломійченка
НАМН України»,
01.02.2018, 14.01.19
оториноларингологія,
Доцент кафедри
оториноларингології,
ДЦ №007598,
оториноларингологія,
Атестаційна колегія
МОН України,
17.04.2003
ХМАПО, Сертифікат
лікаря-спеціаліста,
дитяча
отоларингологія,
14.03.2018
Certificate of Proficiency
– Upper intermediate
level (CEFR B2) on the
iTEP Academic-Plus
Exam 03 July 2018
Certificate attended the
international plastic
surgery Odessa
Workshop. 13-15th
September 2018.
Сертифікат –участь у
міжнародному семінарі
з мікрохірургії вуха
«Прогрес в отіатрії» (24
години семінарських
занять) 5-7 вересня 2019
року м. Київ, Україна;
Сертифікат –навчання
на семінарі
вдосконалення знань з

питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. 20 травня 2019
номер 70\2019.
Сертифікат –курс
інформації та
стажування
«Функціональна
ендоскопічна
ринохірургія» в клініці
отоларингології
Національного
військово-медичного
клінічного центру
«ГВКГ», з 16 квітня
2018 по 21 квітня 2018.
Certificate of attendance
has attended the medical
scientific internship with
dental practice, which
was held from 8th to 12th
of July 2018 in Rzeszow,
Poland. 12\07\19.
Certifies – participated in
the activity titled: Future
perspectives in SMA
Management – Current
and Emerging strategies
on Nov 20, 2018;
Certifies - participated in
the activity titled: Current
and Future Therapies for
Cytomegalovirus (CMV)
Infection on Sep 6, 2018;
ТУ «Актуальні питання
оториноларингології»
ХНМУ 08.01.201908.02.2019.
158897

Ященко
Марина
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 000853,
виданий
25.06.1998,
Атестат доцента
12ДЦ 018758,
виданий
24.12.2007

19

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та
медична
психологія)

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1986,
лікувальна справа,
лікар, Д-І №294085,
(спеціаліст).
Доцент, 12ДЦ №
018758, Атестаційна
колегія МОН України
24.12.2007
Диплом к.мед.н. ДК №
000853
Вища атестаційна
комісія МОЗ України,
Київський науководослідний інститут
отоларингології ім.
О.С.Коломійченка
25.06.1998
14.01.19 –
оториноларингологія.
ХНМУ, посвідчення, ТУ
«Актуальні питання
оториноларингології»,
2015
Сертифікат –навчання
на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. 20 травня 2019
номер 138\2019.

251525

Дьоміна
Євгенія
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна

0

Загальна
медична
підготовка
(оториноларинг
ологія;
неврологія;
нейростоматоло
гія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія та

Закінчила ХНМУ
За спеціальністю
«лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар»
ХА № 21045948 від
30.06.2002р.
Кандидат медичних
наук ДК № 017340 від
10.10.2013 МОН
України. 14.01.19 –
оториноларингологія

справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
014 Середня
освіта

147207

Бондар
Олександр
Євгенович

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 020691,
виданий
12.11.2003,
Атестат доцента
AД 002062,
виданий
05.03.2019

17

медична
психологія)

Доцент кафедри
оториноларингології,
АД № 004811,
оториноларингологія,
Атестаційна колегія
МОН України,
14.05.2020
ТУ «Актуальні питання
оториноларингології»
ХНМУ 08.01.201908.02.2019.
«Інноваційні підходи до
викладання медикобіологічних дисциплін у
контексті сучасних
тенденцій розвитку
медичної та
фармацевтичної освіти»
НФаУ
01.03.16.-31.03.16.
Сертифікат –навчання
на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. 20 травня 2019
номер 138\2019.
Сертифікат – науковопедагогічне стажування
в Люблінському
медичному університеті
(Республіка Польща) на
тему: «Сучасний стан та
перспективи розвитку
медичної освіти в
Україні та в країнах ЄС»
01-12.07.2019р.
Certificate of Proficiency
iTEP 30-July-2019
Level (CEFR B2)

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1996 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста ЛВ
№ 004926
К.мед.н., диплом ДК №
020691, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України від
12.11.2003 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Клініко-морфологічні
прояви та показники
імунної відповіді у
хворих на HCVінфекцію»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ АД № 002062,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 28 жовтня 2018 р.
Має сертифікат № 2017
- 77 рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти (лінгвістичний
центр факультету
іноземних мов ХНУ
імені В.Н. Каразіна)
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації

Національного
фармацевтичного
університету, м. Харків,
кафедра педагогіки та
психології, 2018 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Інноваційні підходи до
викладання медико–
біологічних дисциплін у
контексті сучасних
тенденцій розвитку
медичної та
фармацевтичної
освіти», посвідчення №
8 від 30.03.2018 р.
197027

Потапов
Вячеслав
Юрійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

84381

Масловський
Олександр
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

17367

Могиленець
Олена
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

11

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, Стоматологія,
1997
ВЕ №009600
ТУ ХНМУ Хірургічна
стоматологія 2019 рік

Диплом
кандидата наук
ДK 027175,
виданий
09.02.2005,
Атестат доцента
12ДЦ 016426,
виданий
22.02.2007

27

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1988р.
стоматологія
поліграфічний
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, 12ДЦ №
016426
Міністерство науки та
освіти України, 22
лютого 2007р.
3. Кандидат медичних
наук, ДК № 027175 ВАК
України 9 лютого
2005р.
«Індивідуальна
анатомічна мінливість
передніх коронок різців
людини»14.03.01,норма
льна анатомія.
4. Посвідчення № 527,
видане 01.12.2014 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
01.12.2019 р.
5. Itep, Test ID
13978A10AP, ESLMD,
Від 30.10.2020.

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 046227,
виданий
09.04.2008,
Атестат доцента
ДЦ 047015,
виданий
25.02.2016

10

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1999 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ЛБ В С №
002423
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
046227, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Державна установа
«Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського
АМН України» від
09.04.2008 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Клініко-імунологічні
показники та
можливість їх корекції у
хворих на гострі
респіраторні
захворювання»

Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ ДЦ № 047015,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 25 лютого 2016 р.
Має Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CERF B2) on the iTEP
Academic-Plus Exam,
29.11.2018
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2020 р., «Педагогіка
вищої школи» та набула
професійної
кваліфікації «Викладач
закладів вищої освіти».
Диплом магістра з
відзнакою М 20 №
030884 від 31.01.2020 р.
39736

Кацапов
Дмитро
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010020
управління
навчальним
закладом,
Диплом
кандидата наук
ДK 012543,
виданий
14.11.2001,
Атестат доцента
12ДЦ 033254,
виданий
30.11.2012

18

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 1995 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ЛР №
000737
К.мед.н., диплом ДК №
012543, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України від
14.11.2001 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Клінікоінструментальні
показники і стан
клітинних мембран у
хворих на гострі
пневмонії при грипі та
ГРВІ в залежності від
лікування»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ ДЦ № 033254,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від 30
листопада 2012 р.
Закінчив Українську
інженерно-педагогічну
академію, 2016 р., за
спеціальністю
«Управління
навчальним закладом»,
кваліфікація – керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання). Диплом
магістра з відзнакою
М16 № 001605 від
30.01.2016 р.

60578

Осіпов
Михайло
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,

13

Хірургічна
стоматологія

ХДМУ, 2000,
Стоматологія,
НХ№016528
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2018
ТУ ХНМУ Хірургічна
стоматологія 2019 рік

спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки
60578

Осіпов
Михайло
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

87295

Костюк Інна
Федорівна

Професор,
Основне
місце
роботи

120014

Бязрова
Доцент,
Вікторія
Основне
Валентинівна місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

13

Виробнича
стоматологічна
практика

ХДМУ, 2000,
Стоматологія,
НХ№016528
Магістр «Педагогіка
Вищої школи» 2018

IV медичний
факультет

Атестат
професора ПP
004970,
виданий
20.04.1979

15

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
медичний інститут 1960
р., спеціальність –
лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом Н № 643420)
Доктор медичних наук
на підставі рішення
ВАК від 8 жовтня 1976
року
(14.00.05 –внутрішні
хвороби);
Професор кафедри
внутрішніх та
професійних хвороб на
підставі рішення ВАК
від20.04.1979, атестат
ПР 004970
Заслужений діяч науки і
техніки України.
Указ Президента
України № 543 від 14
травня 2004 року
Член спеціалізованих
вчених рад
1. Д 64.600.04
Харківського
національного
медичного
університету,
2. Д 64.600.06
Харківського
національного
медичного університету
Цикл ТУ «Актуальні
питання професійної
патології», ХНМУ, 2015
МОЗ України,
посвідчення,
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапія», 21.04.2016
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю :
Нью-Йоркська академія
наук
Українська екологічна
академія.
Наукове
консультування НДІ ГП
та ПЗ ХНМУ, зам .
голови професійної
профпатологічної
лікарської комісії

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 015973,
виданий
26.11.1982,
Атестат доцента
ДЦAE 001080,
виданий
24.12.1998

32

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
медичний інститут
(1979 р., спеціальність –
лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом В-1 №539829)
Кандидат медичних
наук МД № 015973 на
підставі рішення Ради
Харківського інституту

ТУ ХНМУ Хірургічна
стоматологія 2019 рік

удосконалення лікарів
від 26 листопада 1982
року ( 14.00.05 –
внутрішні хвороби)
Доцент кафедри
внутрішніх та
професійних хвороб.
Рішення Атестаційної
колегії України від
21.12.1998, атестат ДЦ
АЕ №001080
Свідоцтво №138/2016
від 08.02.2016 р.,
присвоєна
кваліфікаційна вища
категорія зі
спеціальності «Терапія»
МОЗ України,
посвідчення,
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапія»,21.04.2016
ТУ «Сучасні аспекти
діагностики та
лікування професійної
патології» ХНМУ (каф.
внутрішніх та
професійних хвороб),
2020
Наукове
консультування НДІ ГП
та ПЗ ХНМУ
175185

Сухонос
Наталія
Костянтинівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

5

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
національний
медичний університет
(2009 р., спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА №
37264243;
2011 р - магістр
медицини з внутрішніх
хвороб, диплом ХА №
41144692)
Харківська національна
академія міського
господарства (2011 р.,
магістр «Управління
проектами»,
кваліфікація керівник
проектів та програм,
диплом ХА № 41774376)
Харківський
національний
медичний університет
(2015 р., магістр
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація викладач вищих
навчальних закладів)
- «Терапія», ПАЦ,
ХНМУ, листопад 2016,
Посвідчення №8879 від
19.05.2016р за №520
присвоєна
кваліфікаційна друга
категорія зі
спеціальності
«Терапія».
- «Актуальні питання
професійної патології»,
ТУ, ХНМУ 05.0930.09.2016р ХНМУ
ННІПО, посвідчення ТУ
№1896866/000279-16
Сертифікат №118/2019
від 20 травня 2019
семінару вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції
Сертифікат англ.:
Common European

Framework of Reference
(CEFR) level B2
Участь у міжнародних
наукових проектах:
Стажування у вищій
школі міжнародних
стосунків та
комунікацій (м. Хельм,
Польща) 1марта-21
марта 2019 р
186715

Бабичева
Олександра
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 011928,
виданий
01.03.2013

6

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет (2001 р.,
спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА №14975010
Кандидат медичних
наук. Диплом ДК
№011928 із
спеціальності внутрішні
хвороби, видано на
підставі рішення
Атестаційної колегіїї від
1 березня 2013 року.
Сертифікат лікаряспеціаліста № 70 за
спціальністю «Терапія»
та Сертифікат лікаряспеціаліста №2059 за
спеціальністю
«Пульмонологія»
ТУ «Сучасні аспекти
діагностики та
лікування професійної
патології» ХНМУ (каф.
внутрішніх та
професійних
хвороб),2020

250992

Істоміна
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Суміщення

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

2

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Харківський
національний
медичний університет
(2010 р., спеціальність –
лікувальна справа,
кваліфікація – лікар;
диплом ХА 39259621)
кандидат медичних
наук 2018 р.,
Харківський
національний
медичний університет,
14.01.02 –внутрішні
хвороби)
Національний
юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
(2014 р., спеціальність –
правознавство,
кваліфікація – бакалавр
юриста);
Харківський
національний
медичний університет
(2016 р., спеціальність –
педагогіка вищої
школи, кваліфікація –
викладач вищих
навчальних закладів;
диплом М16 №039567)
- «Терапія», ПАЦ,
ХМАПО, січень-лютий
2018 р., сертифікат
лікаря-спеціаліста № 59
від 09.02.2018 р.
Сертифікат № 47 /2019
від 20 травня 2019
семінару вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції
Довідка комісії ХНМУ з
контролю якості
викладання

англійською мовою
(Протокол № 44 від
04.06.2013)
Сертифікат
№19102018/14
ENGLISH COURS at
West Finland College від
19.10.2020
Педагогічне тажування
у West Finlad
Colledg,Гуттінен,
Фінляндія, 15.1019.10.2018р.
Грант на стажування у
програмі «Open world
Program» за напрямом
«Телемедицина», США,
05.09-15.09.2018р.
Сертифікат лікаряспеціаліста № 03745
НМАПО імені
П.Л.Шупіка за
спеціальністю
«Трансфузіологія»,2019
16926

Меленевич
Анастасія
Ярославівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

4

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
національний
медичний університет
(2012 р., спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА №
43580247)
Кандидат медичних
наук на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 26 лютого
2020 р ДК №055716
Диплом магістра М19
№025981зі
спеціальності-освітні,
педагогічні науки,
професійної
кваліфікації -викладач
закладів вищої освіти
від 31 січня 2019р.
«Актуальні питання
професійної патології»
(ХНМУ ННІПО,
05.09.2016 – 30.09.2016
рр.). Посвідчення ТУ №
01896866/000283-16
ТУ «Ультразвукове
дослідження серця та
магістральних судин»
(Харківська академія
післядипломної
освіти,.2017
ПАЦ «Терапія» ХНМУ
(каф. внутрішніх та
професійних
хвороб),2019
Довідка комісії ХНМУ з
контролю якості
викладання
англійською мовою
Дистанційний курс
«Основи методології
розробки електронних
курсів в сфері медичної
освіти»,2020
Конгрес Європейського
товариства кардіологів
(м. Париж, Французька
Республіка), Тренінги з
проведення серцеволегеневої реанімації –
«Refresher seminar ALS
(Advanced Life Support),
BLS (Basic Life
Support)», Консиліум на
тему «Confronting
cardiovascular risk in
patients with diabetes:
Spotlight on dual
antiplatelet therapy»,

2019
Симпозіум
Європейського
респіраторного
товариства «ERS
Satellites»,.2020
Віртуальна
респіраторна школа
Європейського
респіраторного
товариства, 0103.07.2020
Тренінг
Американського
торакального
товариства «COVID-19
Critical Care Training
Forum: Vaccine
Development and
Immune Responses in
COVID-19», 27.10.2020
188811

Прохоренко
Василь
Леонтійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

116215

Юрко
Катерина
Володимирів
на

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
005879,
виданий
29.09.2016,
Атестат доцента

28

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
медичний інститут
(1984 р., спеціальність –
лікувальна справа,
кваліфікація – лікар,
диплом ЛВ №335255)
Кандидат медичних
наук КН № 002889 від
27 травня1993 р.,
Харківський
національний
медичний університет,(
14.00.06 – кардіологія)
ПАЦ«Терапія»,
ХНМУ(каф. внутрішніх
та професійних хвороб
ХНМУ,2016
ТУ«Актуальні питання
професійної патології
ХНМУ (каф. внутрішніх
та професійних хвороб),
01.10.2018-31.10.2018
ТУ «Сучасні аспекти
діагностики та
лікування професійної
патології» ХНМУ (каф.
внутрішніх та
професійних
хвороб),2020
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю :
Харківське наукове.
терапевтичне
товариство

12

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2003 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ХА №
23411481
Доктор медичних наук,
диплом ДД № 005879,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України,
Державна установа
«Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського
АМН України» від
29.09.2016 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Діагностична
значимість імуногенетичних механізмів у
розвитку метаболічних
порушень у ВІЛінфікованих осіб,

12ДЦ 040048,
виданий
23.09.2014,
Атестат
професора AП
000829,
виданий
05.03.2019

хворих на хронічний
гепатит С» Професор
кафедри інфекційних
хвороб ХНМУ ДЦ №
000829, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від 05
березня 2019 р.
Має сертифікат № 2017
- 72 рівня В2 з
англійської мови
відповідно до Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
(лінгвістичний центр
факультету іноземних
мов ХНУ імені В.Н.
Каразіна)
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2019 р., спеціальність
«Освітні, педагогічні
науки», кваліфікація
«Викладач закладів
вищої освіти». Диплом
магістра з відзнакою М
19 № 025970 від
31.01.2019 р.

17706

Меркулова
Ніна
Федорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 001547,
виданий
04.12.1992,
Атестат доцента
ДЦAE 001695,
виданий
02.11.1999

42

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1976 р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою Я № 782397
Кандидат медичних
наук, диплом КН №
001547, виданий на
підставі рішення
Спеціалізованої вченої
ради, Луганський
медичний інститут від
04.12.1992 р., 14.00.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Патогенетичне
обґрунтування
лікування хворих на
бешиху лазерним
випромінюванням в
комбінації з
антибіотиками»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХДМУ АЕ № 001695,
виданий на підставі
рішення вченої Ради
ХДМУ МОЗ України від
02 листопада 1999 р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, м. Харків,
кафедра педагогіки та
психології, 2018 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Основи педагогічної
майстерності»,
посвідчення № 277 від
01.11.18 р.

52760

Бондаренко
Андрій
Володимиров
ич

Професор,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2020,
спеціальність:

22

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1995 р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ЛР №
000739

011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
001419, виданий
26.10.2012,
Атестат
професора 12ПP
010315, виданий
26.02.2015

9059

Тєрьошин
Вадим
Олександров
ич

Професор,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Луганський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
1995,
спеціальність:
лікувальна
справа, Диплом
доктора наук ДД
0006486,
виданий
12.03.2008,
Атестат
професора 12ПP
006613,
виданий
20.01.2011

Д.мед.н., диплом ДД №
001419, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України, Державна
установа «Інститут
епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
НАМН України» від
26.10.2012 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема докторської
дисертації «Клінікодіагностична
характеристика
бартонельозу»
Професор кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ 12ПР № 010315,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 26 лютого 2015 р.
Має сертифікат № 2017
- 20 рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти (лінгвістичний
центр факультету
іноземних мов ХНУ
імені В.Н. Каразіна)
Закінчив Національний
фармацевтичний
університет за
спеціальністю «Освітні,
педагогічні науки»,
2020 р., кваліфікація
«Викладач
університетів та вищих
навчальних закладів».
Диплом магістра з
відзнакою М20 №
063891 від 28.02.2020 р.
19

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Луганський
державний медичний
університет, 1995 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста ЛД
№ 000804
Д.мед.н, диплом ДД №
006486, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Луганський державний
медичний університет
МОЗ України від
12.03.2008 р., 14.01.02 –
внутрішні хвороби;
тема докторської
дисертації «Стеатоз
печінки та
неалкогольний
стеатогепатит на тлі
рецидивуючих
респіраторних
інфекцій: клініка,
патогенез, оптимізація
лікування та медичної
реабілітації»
Професор кафедри
інфекційних хвороб та
епідеміології ЛДМУ
12ПР № 006613,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 20 січня 2011 р.

Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, м. Харків,
кафедра педагогіки та
психології, 2018 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Лекторська
майстерність
викладача»,
посвідчення № 67 від
31.03.18 р.
36660

Стеценко
Світлана
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

199621

Сохань Антон Доцент,
Васильович
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034059,
виданий
13.04.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 031427,
виданий
17.05.2012

9

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького, 1991,
«хімія», хімік, викладач
хімії, диплом з
відзнакою ТВ № 976443
Кандидат біологічних
наук ДК №034059,
Рішення президії ВАК
України від 13 квітня
2006 р. (протокол №
10-07/4) 03.00.04 –
біохімія
Доцент кафедри
біологічної хімії 12 ДЦ
№ 031427
МОН, молоді та спорту
Рішення Атестаційної
колегії від 07.05.2012
протокол 3 4/02-D
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, посвідчення №
63 до диплому № ТВ
976443, «Лекторська
майстерність
викладача», 31.03.2018

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
доктора наук ДД
008987,
виданий
15.10.2019,
Диплом
кандидата наук
ДK 051735,
виданий
28.04.2009,
Атестат доцента
AД 002069,
виданий
05.03.2019

11

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2003 р.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ХА №
23411464
Доктор медичних наук,
диплом ДД № 008987,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України,
Харківська медична
академія
післядиполомної освіти
МОЗ України від
15.10.2019 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Менінгіти та
менінгоенцефаліти:
рання діагностика
уражень клітин ЦНС,
оцінка стану
гематоенцефалічного
бар’єру та метаболічних
розладів»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ АД № 002069,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України 05
березня 2019 р.
Має сертифікат № 2017
- 70 рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських

рекомендацій з мовної
освіти (лінгвістичний
центр факультету
іноземних мов ХНУ
імені В.Н. Каразіна)
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, м. Харків,
кафедра педагогіки та
психології, 2015 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Методика викладання
у вищій школі»,
посвідчення № 26 від
20.03.2015 р.
196491

Граділь
Григорій
Іванович

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 001114,
виданий
06.11.1992,
Атестат доцента
ДЦ 000528,
виданий
22.06.2000

40

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчив Харківський
медичний інститут, 1973
р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста Я
№ 870306
К.мед.н., диплом КН №
000114, виданий на
підставі рішення
Спеціалізованої вченої
ради, Луганський
медичний інститут від
06.11.1992 р., 14.00.13 –
інфекційні хвороби;
тема дисертації
«Нарушение
клеточного и
гуморального
иммунитета, функции
внешнего дыхания, их
коррекция у больных
острой пневмонией при
гриппе и других ОРВИ»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХДМУ ДЦ № 000528,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 22 червня 2000 р.
Харківський
національний
фармацевтичний
університет, Інститут
підвищення
кваліфікації, кафедра
педагогіки та
психології, 2017 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Лекторська
майстерність
викладача»,
посвідчення № 6 від
31.03.17 р.

87869

Соломенник
Ганна
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 026812,
виданий
15.12.2004,
Атестат доцента
12ДЦ 040046,
виданий
23.09.2014

15

Внутрішня
медицина
(у тому числі
внутрішня
медицина,
інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1999 р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом спеціаліста з
відзнакою ЛБ В С №
002418
Кандидат медичних
наук, диплом ДК №
026812, виданий на
підставі рішення
президії ВАК України,
Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
АМН України від
15.12.2004 р., 14.01.13 –
інфекційні хвороби;

тема дисертації «Стан
клініко-імунологічних
показників та
можливість їх корекції у
хворих на вірусний
гепатит С»
Доцент кафедри
інфекційних хвороб
ХНМУ 12ДЦ № 040046,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 23 вересня 2014 р.
Харківський
національний
фармацевтичний
університет, Інститут
підвищення
кваліфікації, кафедра
педагогіки та
психології, 2017 р.,
підвищення
кваліфікації викладачів,
«Методика викладання
у вищій школі»,
посвідчення № 26 від
18.02.17 р.
84381

Масловський
Олександр
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

104415

Куліш Сергій Асистент,
Анатолійович Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 027175,
виданий
09.02.2005,
Атестат доцента
12ДЦ 016426,
виданий
22.02.2007

27

Виробнича
стоматологічна
практика

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1988р.
стоматологія
поліграфічний
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, 12ДЦ №
016426
Міністерство науки та
освіти України, 22
лютого 2007р.
3. Кандидат медичних
наук, ДК № 027175 ВАК
України 9 лютого
2005р.
«Індивідуальна
анатомічна мінливість
передніх коронок різців
людини»14.03.01,норма
льна анатомія.
4. Посвідчення № 527,
видане 01.12.2014 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
01.12.2019 р.
5. Itep, Test ID
13978A10AP, ESLMD,
Від 30.10.2020.

7

Ортопедична
стоматологія

1.Харківський
медичний інститут,
1993 р. за фахом
Стоматологія,
кваліфікація «Лікарстоматолог», КА №
902313
диплом спеціаліста ,з
відзнакою,
поліграфічний
2. Магістр медицини зі
спеціальності
«Стоматологія», ММ
№001-150-19/96.
Харківський державний
медичний університет
від22.11.1996 р.Шифр
14.01.22 – Стоматологія,
«Виготовлення
безкламерних
часткових знімних
пластинкових протезів»
3. Спеціалізація:

посвідчення №360,
видане 05.06.2018 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Ортопедична
стоматологія». Дійсне
до 05.06.2023 р.
4. Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, «Основи
педагогічної
майстерності», від
05.10.2020р.
5. ITEP Academic-Plus
Exam ., Test ID
#,13808A53APiTEP
International, LLC, від
27.09.2020.
13883

Піонова
Олена
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 009939,
виданий
26.10.2012

5

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1999р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом МБ НХ
№005290
к.мед.н., диплом ДК №
009939 від 26.10. 2012 р.
ВАК України
«Пульмонологія»
Спеціалізація 2017р.
ХМАПО, сертифікат №
2061 від 01.12.2017 р.
«Основи педагогічної
майстерності» 2018р.
НФаУ, посвідчення №
278
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
компетенції, 2019 р.,
ХНМУ, сертифікат №
95/2019
ПАЦ «Терапія» 2019 р.
ХНМУ,
посвідчення № 2929
МОЗ України від
04.11.2019 року, вища
кваліфікаційна
категорія
Стажування
«Educational system and
incvlusive studies in
Finland», 2019 р., West
Finland College,
сертифікат №
111020190/27
видано West Finland
College 11.10.2019 р

183583

Борзенко
Алла
Борисівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 048420,
виданий
21.03.2008

9

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002 рік,
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікаря.
Диплом з відзнакою
ХА №21195489
Закінчіла Харківський
державний медичний
університет, 2003 рік,
«Лікувальна справа»,
кваліфікація магістр
медицини з терапії.
Диплом з відзнакою
ХА №22318682
к.мед.н. диплом ДК №
048420 ВАК України, 8
жовтня 2008 року
«Терапія» ,
посвідчення №3169 від

26.02.18, МОЗ України,
вища кваліфікаційна
категорія
«Кардіологія»,
сертифікат №871 від
21.05.18 р. за № 166-у
ХМАПО звання лікарь спеціаліст
182235

Аксаков
Олександр
Францевич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

16

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Загальна: 4 курси
Донецького медичного
інституту в 1979 р.,
лікувальнопрофілактична справа.
Військова: ВМФ при
Куйбишевському МІ в
1981 р, диплом ИВ №
078304
“Методика викладання
військових, військовомедичних та військовоспеціальних
дисциплін”. УВМА,
ФППК, 2007 р.
“Методика викладання
військово-медичних
дисциплін”. УВМА,
ФППК, 2011 р.
Свідоцтво СПК №
11250/11.
„Актуальні питання
організації та
управління охороною
здоров’я”. УВМА,
ФППК, 2013 р.
Харківські міські курси
з цивільного захисту
«Підготовка
навчальних груп з ЦЗ
працюючих об’єктів»,
Посвідчення про
функціональне
навчання АХ 002195,
2014.
УВМА «Актуальні
питання організації та
управління охороною
здоров’я» свідоцтво
СПК № 38531/19,
29.11.2019 р.

58735

Сідорук
Андрій
Олександров
ич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

41

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Загальна: Вінницький
МІ в 1975 р.педіатрія,
Військова: ВК при
Вінниць-кому МІ в 1974
р.
диплом АИ № 010194
“Методика викладання
військових, військовомедичних та військовоспеціальних
дисциплін”. УВМА,
ФППК, 2007 р.
“Методика викладання
військово-медичних
дисциплін”. УВМА,
ФППК, 2011 р
Свідоцтво СПК №
11249/11
“Безпека
життєдіяльності”.
Інститут державного
управління у
сфері цивільного
захисту МНС України,
2011 р. Свідоцтво 12
СПК 712150.
„Актуальні питання
організації та
управління охороною
здоров’я”. УВМА,
ФППК, 2013 р.
Харківські міські курси
І кат «Керівник
навчальних груп з
підготовки з ЦЗ
працівників об’єктів»,

Посвідчення про
функціональне
навчання АХ 004817,
06.02.2014рУВМА
«Актуальні питання
організації та
управління охороною
здоров’я» свідоцтво
СПК № 38535/19,
29.11.2019 р.
204806

Лях Григорій
Дмитрович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

36

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Харківський медичний
інститут в 1981 р., лікар,
диплом ЖВ 988221
Військовий інститут
авіаційної та космічної
медицини в 1984 р., м.
Москва.
посвідчення,
реєстраційний номер
30/84, від26.04.1984 р
№135.
VI факультет ВМА
ім. С.М.Кірова, 1988 р.
м. Ленінград,
диплом КВ № 544214
“Лікувальна справа”,
спеціалізація:
“Авіаційна та космічна
медицина”, УВМА, 2008
р.
“Організації і
управління охороною
здоров’я ” - вища
категорія, ХМАПО,
2009 р.
„Викладач вищої
військово-медичної
школи”, УВМА, ФППК,
2013 р.
Свідоцтво СПК
№16869/13.
УВМА,
сертифікат«Організація
і управління охороною
здоров’я» 05.06.2016р.
«Організація і
управління охороною
здоров’я» УВМА в 2019
р., свідоцтво №37134

195909

Мирошничен Викладач,
ко Олексій
Основне
Максимович місце
роботи

І медичний
факультет

6

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Загальна: 4 курси
Харківського медичного
інституту в 1982 р.,
лікувальнопрофілактична справа,
Військова: ВМФ при
Куйбишевському МІ в
1984р,
диплом ИВ-І № 424328
Терапія ГРВНІМС 1985
р.;
«Організатор охорони
здоров’я» І категорія м.
Одеса 1997 р. одеського
військового округу.
УВМА «Організація і
управління охороною
здоров’я» І категорія,
сертифікат № 09466/14
від 14.07.2014р.
УВМА «Актуальні
питання організації та
управління охороною
здоров’я» свідоцтво
СПК № 38534/19,
29.11.2019 р.

340227

Коновалов
Доцент,
Володимир
Сумісництво
Володимиров
ич

14

Фізичне
виховання та
здоров’я

Харківський державний
інститут фізичної
культури, 1995 р.,
спеціальність «фізична
культура і спорт»,
кваліфікація викладач,
організатор масової
фізкультурно-

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 003092,
виданий
22.12.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 036330,
виданий

10.10.2013

198632

Ленська
Ольга
Вячеславна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

93325

Наконечна
Оксана
Анатоіївна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 001702,
виданий
01.03.2013,
Атестат
професора 12ПP
010529,
виданий
28.04.2015

оздоровчої роботи і
туризму
Диплом ЛМ № 00130;
Кандидат наук з
фізичного виховання та
спорту,
Диплом ДК № 003092
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 22 грудня
2011 р.,
24.00.02 – «Фізична
культура, фізичне
виховання різних груп
населення»,
Тема дисертації
«Управління фізичною
підготовкою
військовослужбовців в
умовах реформування
СБУ»,
Доцент кафедри
фізичної підготовки
Атестат доцента
12ДЦ № 036330
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 10 жовтня
2013 р.;
Заслужений тренер
України;
Харківський
національний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди. Стажування
на кафедрі загальної
педагогіки та педагогіки
вищої школи.
Посвідчення 06/23-458
17.04 - 17.05.2019 р.
Харківський державний
інститут фізичної
культури, 1992 р.,
Диплом ЦВ № 622762,
спеціальність «фізична
культура і спорт»,
кваліфікація «викладач
фізичної культури,
тренер»;
Курси підвищення
кваліфікації при
Інституті підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету «Сучасні
технології навчання».
Сертифікат № 266 від
01 жовтня 2019 р.
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти

27

Фізичне
виховання та
здоров’я

27

Біологічна хімія Закінчила Харківський
медичний інститут,
1992 рік, спеціальність
–педіатрія,
кваліфікація: лікарпедіатр; Диплом ТВ №
972277
Доктор медичних наук,
ДД№ 001702,видано на
підставі рішення
Атестаційної колегії від
1 березня 2013 року
МОН, молоді та спорту
України 14.01.32медична біохімія
Професор кафедри
біологічної хімії, 12ПР

51238

Жуков Віктор Професор,
Іванович
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДT 012774,
виданий
21.02.1992,
Диплом доктора
наук ДK 005392,
виданий
03.11.2000,
Атестат
професора ПP
001301, виданий
17.03.1994

6

115913

Попова
Людмила
Дмитрівна

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 006559,
виданий
09.04.2008,
Атестат
професора 12ПP
007538,
виданий
23.12.2011

41

Професор,
Основне
місце
роботи

№010529, Київ,
виданий МОН України,
рішенням Атестаційної
колегії від 28 квітня
2015 року (протокол
№2/01-П)
Член спеціалізованої
вченої ради К 05.600.05
при Вінницькому
національному
медичному університеті
ім. М.І. Пирогова.
Національний
фармацевтичний
університет, сертифікат
«Професійна діяльність
і особистість викладача
ВНЗ»
14 грудня 2016 р.
Чукурова Університет
(Турецька республіка),
«Академічна
мобільність
«Мевляна»,сертифікат
18.05.2015
Тегеранський
Університет медичних
наук (м.
Тегеран),»Світові
інтеграційні процеси в
світі освіти та науки»,
сер-тифікат
16.12.2017 р
Біологічна хімія Закінчив Харкіський
медичний інститут,
1977р. Спеціальність
«Гігієна, санітарія та
епідеміологія»,
кваліфікація – лікар
Диплом № Б-І 589161
Доктор медичних наук,
ДТ № 012774, виданий
на підставі рішення
Высшей
аттестационной
комиссией при Совете
Министров СССР від 21
лютого 1992 р.
14.00.07 «Гігієна»
Доктор біологічних
наук, ДК № 005392,
виданий на підставі
рішення Высшей
аттестационной
комиссии від
03.11.2000р.
Атестат професора ПР
№ 001301 «Гігієна праці
та комунальна гігієна»,
МОН України
17.03.1994
ХМАПО 2011 - 2016р.
Клінічна біохімія
Посвідчення № 861
ХМАПО 2017 р.
Клінічна патфізіологія
посвідчення № Б-І
589161
Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького,
1977г., спеціальність
«Біологія»,
Кваліфікація «Біолог.
Викладач біології та
хімії», диплом з
відзнакою Б-1
№588251),
Доктор біологічних
наук Диплом ДД №
006559 від 9 квітня
2008р., видано Вищою
Атестаційною комісією
Укра-їни. Спеціальність
03.00.13 – фізіологія

людини і тварин.
Професор кафедри
біологічної хімії, 12 ПР
№007538, біологічна
хімія, видано
Міністерством Освіти і
Науки, Молоді та
Спорту рішенням
Атестаційної колегії, 23
грудня 2011р.
Medical University of
Lublin, CERTIFICATE
NR 19/02/2019, “New
and innovative teaching
methods in medicine”, 29
October 2019
Біологічна хімія Закінчив Луганський
державний медичний
інститут,
1973 р., спеціальність –
лікувальна справа,
кваліфікація – лікарлікувальник, диплом Я
№ 870662
Кандидат медичних
наук, КД № 055284,
виданий на підставі
рішення Вищої атестаційної комісії при
Раді Міністрів СРСР 20
березня 1992 р.,
тема дисертації,
03.00.04- «Біохімія»
Доцент, 02ДЦ №
000685, спеціальність медична хімія,
видано: Міністерство
освіти і науки України,
рішенням Атестаційної
колегії, 19 лютого 2004
року
МОЗ України
Національний
фармацевтичний
університет
Посвідчення № 2 про
підвищення
кваліфікації викладачів
до диплому № Я 870662
Методика викладання у
вищий школі»
18 лютого 2017 р.

5604

Андросов
Євген
Дмитрович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 055284,
виданий
20.03.1992,
Атестат доцента
02ДЦ 000685,
виданий
19.02.2004

5

200445

Гопкалов
Доцент,
Володимир
Основне
Григорійович місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 002930,
виданий
10.06.1993,
Атестат доцента
02ДЦ 013608,
виданий
19.10.2006

27

Біологічна хімія Закінчив Харківській
державний університет
ім.О.М. Горького в 1978
році за спеціальністю
біологія. Кваліфікація
Біолог. Викладач
біології та хімії. А-ІІ №
127547
Кандидат біологічних
наук КН № 002930,
ХМІ, 16 червня 1993,
03.00.04. біохімія
Доцент кафедри біохімії
02ДЦ № 013608
спеціальність біохімія
Україна. Міністерство
освіти і науки від 19
жовтня 2006 року
протокол № 4/51- Д
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ. Повідчення №3
до диплому № А-ІІ
127547 «Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи». 12 листопада
2014 р.

132744

Горбач
Тетяна

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук

25

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет

Доцент,
Основне

Вікторівна

місце
роботи

БЛ 024961,
виданий
05.10.1990,
Атестат доцента
02ДЦ 013609,
виданий
19.10.2006

ім.. О.М. Горького 1975
р. спеціальність
«Біолог», кваліфікація
викладач біології та
хімії , диплом з
відзнакою Б-1№ 585027
Кандидат біологічних
наук БЛ № 024961
виданий на підставі
рішення Ради у
Харківському
державному
університеті ім. А.М.
Горького вищою
атестаційною комісією
при Раді Міністрів СРСР
5 жовтня 1990 р.
03.00.12- фізіологія
Доцент кафедри
біологічної хімії,
диплом 02ДЦ №
013609, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України 19
жовтня 2006

197375

Денисенко
Світлана
Андріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 065750,
виданий
26.01.2011

13

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет
ім.. О.М. Горького, 1989,
спеціальність – біологія,
кваліфікація «Біолог.
Викладач біології та
хімії», ТВ №815621
Кандидат біологічних
наук ДК №065750,
Рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України від 26 січня
2011 року (протокол №
1807/1). 03.00.13 –
фізіологія людини і
тварин.
Доцент кафедри
біологічної хімії,
АД№004426, виданий
на підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України 26 лютого
2020
«Лекторська
майстерність
викладача», з
23.03.2015 по
22.04.2015, при
Інституті підвищення
кваліфікації НФаУ
Certificate of proficiency
iTEP С1 Official iTEP test
Center 02.10.2019

88111

Бачинський
Руслан
Орестович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
педагогічний
університет ім.
Г.С.Сковороди,
рік закінчення:
1998,
спеціальність:
010103 Біологія
і хімія, Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
014 Середня
освіта, Диплом
кандидата наук

3

Біологічна хімія Закінчив Харківський
державний
педагогічний університет ім. Г. С.
Сковороди, 1998
р.,спеціальність
«Біологія і хімія»,
кваліфікація вчитель
біології і хімії. Диплом
спеціаліста ХА №
10063923 та
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г. С.
Ско-вороди, 1999 р.,
спеціальність «Хімія»,
кваліфікація магістр
хімії. Диплом магістра
ДМ № 002195
Кандидат біологічних
наук, ДК № 014505,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН, молоді та
спорту України,

ДK 014505,
виданий
31.05.2013

98607

Марущенко
Доцент,
Олег
Основне
Анатолійович місце
роботи

75030

Трифонова
Наталія
Сергіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальноуніверситет, рік
наукового
закінчення:
інституту з
1999,
підготовки
спеціальність:
іноземних
040201
громадян ХНМУ
Соціологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 026921,
виданий
15.12.2004,
Атестат доцента
12ДЦ 023161,
виданий
17.06.2010

ІІІ медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 0027885,
виданий
28.04.2015

Державна установа
«Інститут медицини
праці НАМН України»
від 31.05.2013
,14.02.01,«Гігієна та
професійна патологія».
Інститут підвищення
кваліфікації НФаУ,
цикл підвищення
кваліфікації
«Лекторська
майстерність
викладача»,
посвідчення № 3 про
підвищення
кваліфікації викладачів
від 31.03.2017р
17

Філософія

Стокгольм, Швеція,
11-16 травня 2019 р.
«Educational Tour to the
Swedish Education
System»
1999. Харківський
державний університет
ім. Каразіна ,
спеціальність –
соціологія Диплом ХН
№11317284
від 30.06.99
к.соц.н. 29.09.04,
22.04.04 – соціальні та
галузеві соціології,
«Становлення
інноваційної освіти в
Україні». Диплом №ДК
026921 Від15.12.04.
Доцент. Свідоцтво 12ДЦ
№ 023161 від 07.07.20

6

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар
Диплом з відзнакою
ХА-№35222564
Закінчіла Харківський
національний
медичний університет,
2010р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
магістр медицини з
внутрішніх хвороб,
Диплом з відзнакою
ХА-№39275958
к. мед.н., диплом ДК
№027885 від 28.04.2015
р., ВАК України
Відповідальний
секретар комісії з
питань етики та
біоетики ХНМУ з 2016
року по теперішній час
«Пульмонологія»
Спеціалізація, ХМАПО
2017р., сертифікат №
206201.12.2017
«Школа молодого
викладача», ХНМУ
2016-2017р., сертифікат
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 124 від
20.05.2019
«Педагогіка вищої
школи», освітній рівень
– магістр,2019р.
«Терапія» посвідчення
№ 4709 МОЗ України
від 29.11.2015 року,
друга кваліфікаційна
категорія

Стажування 2018 р.,
West Finland
College,сертифікат
№19102018/21
Сертификат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
FB 586416 від 18.09.2017
Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1997р.,
медико-профілактична
справа, лікар-гігієніст,
епідеміолог,
профпатолог. Диплом
ЛДВЕ№010863
Кандидат медичних
наук (ДК№022479, ВАК
Украї-ни,10.03.2004
14.01.13 - інфекційні
хвороби
Доцент (12ДЦ№041053,
кафедри анатомії та
фізіології, МОН
України, 22.12.2014)
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
посвідчення, тема
«Основи теорії та
методи післядипломної
освіти», грудень2017р
Certificate of proficiency
iTEP B2
Official iTEP test Center
11.03.2020

287583

Попова
Тетяна
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 022479,
виданий
10.03.2004,
Атестат доцента
12ДЦ 041053,
виданий
22.12.2014

1

170467

Болокадзе
Євгенія
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 039316,
виданий
15.02.2007,
Атестат доцента
12ДЦ 041761,
виданий
26.02.2015

13

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
державний медичний
університет
2000р.,спеціальність
«Лікувальна
справа»,кваліфікація
лікар. Диплом з
відзнакою
ЛО ВЕ №001238
к. мед н., диплом ДК
№039316 15.02. 2007
р.,ВАК України
Атестат доцента 12ДЦ
№041761,26 лютого
2015р. Міністерство
освіти і науки
ПАЦ «Терапія»
2017р.,ХНМУ
посвідчення № 3065
МОЗ України від
07.02.2018 року, вища
кваліфікаційна
категорія
« Пульмонологія»
посвідчення № 2654
МОЗ України від
06.05.2019 року, друга
кваліфікаційна
категорія

116473

Єрьоменко
Галина
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний

4

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004 рік
спеціальність
"Лікувальна справа",
кваліфікація
лікар.Диплом
ХА№25680455
к. мед н.,диплом ДК
054797,14.10. 2009 р
ВАК України
Д.мед.н., диплом
ДД№008990
15. 10.2019 р.,
Міністерство освіти і
науки України

університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 054797,
виданий
14.10.2009

158729

Покрачинськ
а Юлія
Василівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

134070

Красовська
Катерина
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

184471

Сакал Ганна
Асистент,
Олександрівн Сумісництво
а

І медичний
факультет

ПАЦ «Терапія» 2016 р.
ХМАПО
Посвідчення№6736
МОЗ України,
21.04.2016р., перша
кваліфікаційна
категорія
ПАЦ «Алергологія»
2018 р.
Донецький
національний
медичний університет
.Посвідчення №133к
25.05.2018р., перша
кваліфікаційна
категорія
ТУ "Сучасні методи
алергодіагностики в
клінічній практиці
лікаря педіатра
алерголога загальної
практики сімейної
медицини" сертифікат,
НМУ ім. О.О.
Богомольця, Інститут
післядипломної освіти,
березень 2019 р.
Стажування Австрія,
Зальцбург,2018
iTEP 30 May 2017 В2
Test ID#:197900699AP
14

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1982 р., лікувальна
справа. Диплом
ЗВ№770380
Курси підвищення
кваліфікації викладачів
посвідчення №17 від
8.05.2010р.
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

Диплом
кандидата наук
ДK 030621,
виданий
15.12.2005,
Атестат доцента
12ДЦ 033242,
виданий
30.11.2012

15

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчіла Харківський
державний медичний
університет , 2000р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом з відзнакою
ЛО ВЕ №001211.
к. мед н.,дипломДК №
030621, 13.12.2005р.,
ВАК України
Атестат доцента, 12ДЦ
№033242 , 30
листопада 2012 р.
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
ПАЦ
«Терапія»,ХМАПО,
посвідчення № 7648
МОЗ України від
10.06.2016 року, перша
кваліфікаційна
категорія
ТУ «Актуальні питання
у внутрішній медицині»
2020 р. ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110105 Медикопрофілактична
справа

4

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005 р.,
медіко-профілактична
справа. Диплом
ХА№27760593
Сертифікат лікаряспеціаліста №856 від
27.06.2018р.,
спеціальність патологічна анатомія
Друга кваліфікаційна

122723

Трач Ольга
Асистент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

129706

Карпенко
Катерина
Іванівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

4

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 005539,
виданий
29.06.2019,
Атестат
професора 12ПP
005838,
виданий
23.12.2008

35

Філософія

категорія зі
спеціальності
патологічна анатомія,
посвідчення
№474/2018 від 13
березня 2018р.
Диплом кандидата
медичних наук ДК
055718 від 26.02.2020р,
спеціальність патологічна анатомія
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012р., лікувальна
справа. Диплом ХА№
43465656
Сертифікат лікаряспеціаліста №№ 5051
від 27.06.2013р.,
спеціальність патологічна анатомія
Магістр за
спеціальністью "Освітні,
педагогичні науки",
диплом М20№030909
від 31.01.2020р., ХНМУ.
Курси підвищення
кваліфікації викладачів
посвідчення №35 від
02.12.2017
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Пройшла стажування в
університеті Падерборн
на кафедрі філософії та
жіночих студій
факультету
гуманітарних та
соціальних наук за
програмою наукових
стажувань для
викладачів ВНЗ та
науковців та науковців
німецької служби
академічних обмінів
(DADD) Університет м.
Падерборн (ФРН) з
30.11.2015 по 31.01.2016
1980 Київський ордена
Леніна державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка філософ,
викладач філософських
дисциплін
диплом ЖВ – І,
№122909
10 червня 1980
Д.філос.н.
29.06.06,
09.00.03 –Соціальна
філософія і філософія
історії,
«Гендерний вимір

екологічної
комунікації». Диплом
ДД №005539
Диплом доцента ДС
№005193 16 грудня
1993р.
62617

Алексеєнко
Алла
Петрівна

Професор,
Основне
місце
роботи

V факультет з Диплом доктора
підготовки
наук ДД 006194,
іноземних
виданий
студентів
08.11.2007,
НавчальноАтестат доцента
наукового
ДЦ 071044,
інституту з
виданий
підготовки
25.04.1984,
іноземних
Атестат
громадян ХНМУ професора ПP
005401,
виданий
03.07.2008

43

Філософія

2017р. Цикл
«Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
медичних ВНЗ» при
інституті підв. кваліф.
спеціалістів НФаУ
1968, Харківський
державний
педагогічний інститут
ім. Г.С. Сковороди
(російська мова та
література) Диплом Ц
№968195 від
2 липня 1968
Д.філос.н. 8.11..2007
09.00.04 – філософська
антропологія та
філософія культури
«Духовність: сутність,
еволюція, форми
виявлення в етносі».
Диплом ДД № 006194
Диплом доцента ДЦ
№071044 від 25 квітня
1984 р.

155710

Гончаренко
Леонід
Олександров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 001909,
студентів
виданий
Навчально09.12.1998,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 004169,
підготовки
виданий
іноземних
26.02.2002
громадян ХНМУ

44

Філософія

2017 р. Цикл «Основипедагогічної
майстерності » при
інституті підв. кваліф.
спеціалістів НФаУ
1991, Військовополітична академія,
1991р. Викладач
суспільно- політичних
дисциплін,
Диплом УВ №655799
від 25.06 91
к.філос.н.
09.00.03 - Соціальна
філософія та філософія
історії
«Професіоналізація
військової діяльності в
сучасному суспільстві
(соціальнофілософський аналіз)».
Диплом ДК
№ 001909 2.07.1998 р
Доцент свідоцтво ДЦ
№004169
Від 26.02.2002

356797

Щербина
Марія
Михайлівна

доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальноуніверситет
наукового
радіоелектронік
інституту з
и, рік
підготовки
закінчення:
іноземних
2002,
громадян ХНМУ спеціальність:
080203
Системний
аналіз і
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 039962,
виданий
15.03.2007,
Атестат доцента
12ДЦ 043488,

13

Філософія

Падеборн, Німеччіна.
29.07 – 03.08 2018 р.
Libori Summer School
Course on Self and
Subjectivity in Edith
Stein and Hedwig
Conrad-Martius
2002. Харківський
національний
університет
радіоелектроніки.
Спеціальність
«Системний аналіз і
управління»,
математик- аналітик з
дослідження операцій
Диплом спеціаліста ХА
№21202920 від 5 липня
2002 р.
К.філос.н. 15.03.2007,
спеціальність

виданий
30.06.2015

159570

Дейнека
Володимир
Васильович

Асистент,
Основне
місце
роботи

288618

Рогова Алла
Асистент,
Валентинівна Сумісництво

92067

Оспанова
Тетяна
Сунгашевна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

філософська
антропологія, філософія
культури. Диплом ДК 3
039962 від15.03.2007.
Доцент кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін свідоцтво
12ДЦ № 043488 від 30
червня 2015 р.
2009 Харківський
державний університет
ім. Каразіна ,
спеціальність
–«Філософія»,
кваліфікація філософ,
викладач філософських
дисциплін
Диплом ХА № 3783533
від 3 липня 2009р.

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
0301 Фiлософiя

10

Філософія

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи

8

Філософія

2018-2019 р. пройшла
підготовку на курсах
підвищення
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача»
2018-2020 р. пройшла
підготовку на курсах
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора».
2013 Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний інститут»
Спеціальність
«Педагогіка вищої
школи»
Диплом ХА № 43981174
від 18.02.2013

ІІІ медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДH
002204,
виданий
13.04.1995,
Атестат
професора ПP
000957,
виданий
21.12.2001

9

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Алмаатинський медичний
інститут,1975р.,спеціаль
ність «Лікувальна
справа», кваліфікація
лікар.Диплом А-I№
169758
Д. мед н., диплом ДН
№ 002294,
13.04.1995р.,ВАК
України
Професор ПР №
000957,
21.12.2001р.,Міністерств
о освіти і науки
1.Член спеціалізованої
вченої ради при
Харківськом
національном
медичном університеті
Д 64.609.02
2.Член координаційної
ради Харківського
національного
медичного університету
3.Голова комісії з етики
та біоетики
Харківського
національного
медичного університету
ПАЦ «Нефрологія»
2016 р.
ХМАПО,свідоцтво
№1006,посвідчення
МОЗ України № 2231
від 06.10.2016 – вища
категорія;
«Терапія»
посвідчення МОЗ

України № 6714 від
21.04.16- вища категорія
«Пульмонологія»,
стажування 2017р.
ХМАПО сертифікат
лікаря-пульмонолога
№467 від 20.04 2017р.;
«Алергологія»,
сертифікат №180/2019
лікаря спеціаліста
28.12.2019 ХНМУ;
ТУ «Психологія
управління
персоналом», 2019
НФаУ
181602

Семидоцька
Жанна
Дмитрівна

Професор,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом доктора
наук MД
002241,
виданий
11.12.1981,
Атестат
професора ПP
009862,
виданий
17.06.1983

10

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
медичний
інститут1960р.,спеціаль
ність«Ліку
вальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом Н №643484;
Д. мед н., диплом МД
№002241, 1981р.,Вища
атестаційна комісія при
Раді Міністрів СРСР;
Професор ПР №
009862,17.06.1983р.,Дер
жавний комітет СРСР з
народної освіти
1.Член спеціалізованої
вченої ради при
Харківському
національному
медичному університеті
зі спеціальності 14.01.02
– внутрішні хвороби
2.Член апробаційної
ради з попередньої
експертизи
дисертаційних робіт
при Харківському
національному
медичному університеті
зі спеціальності 14.01.02
– внутрішні хвороби
3.Член наукової
проблемної комісії при
Харківському
національному
медичному університеті
зі спеціальності
внутрішні хвороби
ПАЦ «Терапія»,2016 р.
ХНМУ
Посвідчення№1261(№7
084)
наказом по МОЗ
України
від 19 травня 2016р.
вища кваліфікаційна
категорі
ПАЦ «Нефрологія»,
2019р ,Институт
урології НАМН України
Посвідчення№853
Департамент охорони
здоров'я ХОДА
від 30 жовтня 2019р.
вища кваліфікаційна
категорія
ТУ «Актуальні питання
у внутрішній медицині»
2020 р. ХНМУ

68826

Мартинова
Світлана
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 022987,
виданий
26.06.2014

10

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний
університет 25 червня
1997р. Біолог. Викладач
біології та хімії. Диплом
ЛН ВЕ № 010942
Кандидат біологічних

3043

Бездітко
Тетяна
Василіївна

Професор,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 002596,
виданий
13.11.2002,
Атестат
професора ПP
003783,
виданий
19.10.2005

8

198930

Чернякова
Інгеборг
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 027292,
виданий
12.05.1970,
Атестат доцента
ДЦ 080510,
виданий
08.05.1985

8

наук
Диплом ДК № 022987
видано 26 червня 2014
року
ДЗ «Луганський
державний медичний
університет» МОЗ
України, 14.01.32.
«медична біохімія»
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, «Лекторська
майстерність
викладача»,
Посвідчення № 15 до
диплому № ЛНВЕ
010942, 31.03.2017
Безпека
Закінчила Харківський
життєдіяльності медичний інститут 1979
; основи
"лікувальна справа"
біоетики та
Диплом Г-11 № 119264
біобезпеки
д.мед.н. Диплом ДД №
002596
ВАК України
,13.11.2002;
Професор 02ПР №
003783
МОН України
19.10.2005 р.
1.Член спеціалізованої
вченої ради при
Харківськом
національном
медичном університеті
Д 64.609.02
2.Член апробаційної
комісії Харківського
національного
медичного університету
«Клінічна імунологія
сертифікат№674с
спеціаліста ДНМУ ім..
Горького 22.04.2016
"Пульмонологія",
ХМАПО 20.04.17
сертифікат №465
лікаря-спеціаліста
20.04.2017
ПАЦ "Алергологія",
03.10. -31.10.17, ХНМУ
Посвідчення№2589
МОЗ України 28.11.2017
вища кваліфікаційна
категорія
Після дипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
меди чних працівників
в фармацевтичних та
медичних ВНЗ 12.02 19
Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1962, лікувальний
факультет, лікувальний
справа. Диплом
Р №989274;
к. мед н..диплом, ММД
№ 027292, 28.03.1970р.,
Вища атестаційна
комісія при Раді
Міністрів СРСР
Атестат доцента
(1985р., ДЦ № 080510,
08.05.1985р.,
Міністерство освіти і
науки
ПАЦ «Терапія» 2016р.
ХНМУ,
Посвідчення№7104
МОЗ України

від 19 травня2016р.,
вища кваліфікаційна
категорія
ТУ «Актуальні питання
у внутрішній медицині»
2020 р. ХНМУ
27429

Хіміч Тетяна
Юріїівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 015043,
виданий
12.12.1996,
Атестат доцента
12ДЦ 016013,
виданий
22.12.2006

22

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
медичний інститут
1991р.,спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом з відзнакою РВ
№825046
к. мед. н.,диплом КН
№ 015043 12.12.1996р.
ВАК України
Атестат доцента 12ДЦ
№ 016013, 22.12.2006р.
Міністерство освіти і
науки
ТУ «Актуальні питання
клінічної алергології»
2015р. ХНМУ
ПАЦ «Клінічна
імунологія» 2015р.
ДНМУ Посвідчення
№.3826
МОЗ України
від 19.05.2015р., вища
кваліфікаційна
категорія
ПАЦ «Терапія» 2016р.
ХНМУ Посвідчення
№.7641
МОЗ України
від 10.06.2016р., вища
кваліфікаційна
категорія
ПАЦ «Алергологія»
2017р. ХНМУ,
Посвідчення №2607
МОЗ України
від 28.11.2017р. вища
кваліфікаційна
категорія
«Сучасні технології
навчання» 2018р. НФаУ

86101

Авдєєва
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

ІІІ медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 020683,
виданий
12.11.2003,
Атестат доцента
12ДЦ 016008,
виданий
22.12.2006

17

Безпека
життєдіяльності
; основи
біоетики та
біобезпеки

Закінчила Харківський
державний медичний
університет1998 рік,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація спеціаліста
– лікар. Диплом № ЛТ
ВЕ№000151
к.мед.н., диплом ДК
№020683
ВАК України 12.11.2003
Доцент
Атестат12 ДЦ №016008
«Нефрологія»
Посвідчення№8397.
МОЗ України,
06.10.2016р., перша
кваліфікаційна
категорія
«Терапія»
Посвідчення№669 МОЗ
України, 13.12.2016р.,
вища кваліфікаційна
категорія
Підвищення
кваліфікації
«Лекторська
майстерність
викладача»- НФаУ,
31.03.2018;
Спеціалізація
Алергологія – ХНМУ,
сертифікат№40/2019,
26.04.2019
«Пульмонологія»
Посвідчення№2672.

177311

Веремієнко
Оксана
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

199827

Пірятінська
Наталія
Євгенівна

Асистент,
Суміщення

84381

Масловський
Олександр
Сергійович

Доцент,
Основне
місце

МОЗ України,
17.10.2019р., перша
кваліфікаційна
категорія
ТУ «Сучасні питання
фтизіатрії та
пульмонології» ХМПО, 4.07.2019
Безпека
Закінчила Харківський
життєдіяльності державний медичний
; основи
університет2006 рік,
біоетики та
спеціальність
біобезпеки
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар.
Диплом з відзнакою
ХА-№30438373
Закінчіла Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістр
медицини з внутрішніх
хвороб, диплом ХА №
35348224 від
31.07.2008р.
к. мед. н.,диплом ДК №
009944 від 26 жовтня
2012 року.
ПАЦ «Терапія»
31.03.17р.
посвідчення №2209
МОЗ Украйни від
05.06.2019р перша
кваліфікаційна
категорія
«Пульмонологія»
спеціалізація,
сертифікат лікаря спеціаліста №2335 від
03.12.2018р.
Стажування Естонія,
Східно Таллінська
центральна лікарня.
07.11-10.11.2018 р.
Сертификат ITEP рівня
В2 з англійської мови
видповидно до
Загальноєвропейськихр
екомендацій з мовної
освіти (червень 2018).

ІІІ медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 009944,
виданий
26.10.2012

8

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 001423,
виданий
10.11.2011

11

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1997
2003р., лікувальна
справа. Диплом
ХА№21682394
Сертифікат лікаряспеціаліста №6354 від
30.06.2009,
спеціальність
"Лабораторна
діагностика".
Перша кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності клінічна
лабораторна
діагностика
посвідчення №306 від 5
січня 2020р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 027175,

27

Ортопедична
стоматологія

1. Харківський
медичний інститут,30
червня 1988р.

роботи

виданий
09.02.2005,
Атестат доцента
12ДЦ 016426,
виданий
22.02.2007

стоматологія
поліграфічний
кваліфікація «Лікарстоматолог».
2. Доцент кафедри
ортопедичної
стоматології, 12ДЦ №
016426
Міністерство науки та
освіти України, 22
лютого 2007р.
3. Кандидат медичних
наук, ДК № 027175 ВАК
України 9 лютого
2005р.
«Індивідуальна
анатомічна мінливість
передніх коронок різців
людини»14.03.01,норма
льна анатомія.
4. Посвідчення № 527,
видане 01.12.2014 р.,
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
ортопедична
стоматологія. Дійсне до
01.12.2019 р.
5. Itep, Test ID
13978A10AP, ESLMD,
Від 30.10.2020.

173074

Васильєва
Ірина
Михайлівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 017432,
виданий
21.11.2013

6

Біологічна хімія Закінчила Харківський
національний
педагогічний
університет ім. Г. С.
Сковороди, 2009 р.,
Спеціальність –
Педагогіка і методика
середньої освіти.
Біологія., Кваліфікація
– викладач біології.
Диплом магістра ХА №
36600561
Кандидат біологічних
наук, ДК № 017432,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії,» від 21.11.2013
р., 03.00.13 «фізіологія
людини і тварини»
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармаціїї
Національного
фармацевтичного
університету.
Посвідчення № 4 до
диплому ХА №
36600561 «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»
13.05.2017;
Мedical University of
Lublin, Lu-blin, 07-29
october2019, Poland. Of
attendance the
international postgraduate practical
internship “new and
innovative teaching
methods in medicine”
Certificate of proficiency
iTEP B2
Official iTEP test Center
11.08.2020

196843

Зеленська
Ганна
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:

5

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
1995р., спеціальність
«медикопрофілактична справа»,
кваліфікація лікарягігєніста-епідеміологапрофпатолога. Диплом
ЛК № 008017.

громадян ХНМУ

8.18010021
педагогіка
вищої школи

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

95547

Ковальов
Максим
Михайлович

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

165890

Мішина
Марина
Митрофанівн
а

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

43725

Габишева
Людмила
Степанівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Українська інженернопедагогічна академія,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою
М16 № 001686 від
30.01.2016р.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2004р.
6

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
1994 р., спеціальність
«педіатрія»,
кваліфікація лікаряпедіатра. Диплом КБ №
010273
Українська інженернопедагогічна академія,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою
М16 № 001689 від
30.01.2016 р.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2001р.

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Національний
студентів
фармацевтични
Навчальной університет,
наукового
рік закінчення:
інституту з
2018,
підготовки
спеціальність:
іноземних
011 Науки про
громадян ХНМУ освіту, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування
, Диплом
доктора наук ДД
000989,
виданий
17.05.2012,
Атестат
професора 12ПP
010133, виданий
22.12.2014

25

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Д. мед. н.,
диплом ДД № 000989,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
комісії МОН України,
Національний
медичний університет
ім. О.О. Богомольця
МОЗ України від
17.05.2012 р., 03.00.07мікробіологія,
«Оптимізація
діагностики та терапії
гнійно-запальних
процесів, спричинених
Streptococcus pyogenes»
Атестат професора 12ПР
№ 010133, виданий
Міністерством освіти і
науки 22.12.2014р.
Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна, сертифікат №
2016 – 9., лінгвістичний
центр, курси з
англійської мови
(рівень В2 – UpperIntermediate), 2016.

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
MД 029782,
студентів
виданий
Навчально02.03.1988,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 004144,
підготовки
виданий
іноземних
26.02.2002
громадян ХНМУ

42

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом МД
№ 029782, виданий на
підставірішення Ради
при Ростовському
медичному інституті
МОЗ СРСР від
02.03.1988р., 03.00.07мікробіологія,
«Лечение
стафилококкового
сепсиса рифампицином
и линкомицином в
сочетании со
стафилококковой
вакциной»
Атестат доцента ДЦ №

004114, виданий
Міністерством освіти і
науки 26.02. 2002р.
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 53/2018
від 27.06.2018р.
150967

Кочнєва
Олена
Володимирів
на

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2006,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 029490,
виданий
30.06.2015

10

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 029496, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Державна установа
«Інститут мікробіології
та імунології ім. І.І.
Мечнікова НАМН
України» від 30.06.2015
р., 03.00.07мікробіологія,
«Комплексна дія
протимікробних засобів
на консорціум Candida
albicans i Staphylococcus
aureus»
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвітченого
лектора» при
Навчально-науковому
інституті якості освіти
Харківського
національного
медичного університету
у 2018-2019 н.р.
Курси англійської мови
на кафедрі іноземної
мови ХНМУ, отримала
дозвіл для викладання
дисципліни англійсько
мовою, протокол № 45
від 29.05.2019 р.
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 62/2019
від 20.05.2019

194871

Коваленко
Тетяна
Ігорівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

5

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. біол. н., диплом ДК
№ 045927, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна від 01.02.2018
р., 03.00.13-фізіологія
людини і тварин,
«Вікові особливості
зміни показників
клітинного та
гуморального імунітету
післядії інфекційних
антигенів в
експерименті»
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 54/2019
від 20.05.2019р.
Курси англійської мови
на кафедрі іноземної
мови ХНМУ, отримала
дозвіл для викладання
дисципліни англійсько
мовою, протокол № 45

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 045927,
виданий
01.02.2018

від 29.05.2019 р.
Національний
фармацевтичний
універ-ситет. Цикл
«Основи пе-дагогі-чної
майсте-рності».
Посвідчення №274 до
диплому ХА №
43583105 від 01 листопада 2018р.
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при
Навчально-науково му
інституті якості освіти
Харківського
національного
медичного університету
у 2018-2019 н.р.
185075

Балак
Олексій
Кузьмич

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 067326,
студентів
виданий
Навчально23.02.2011
наукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

250959

Дубовик
Олена
Сергіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

149011

Краснікова
Лариса
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
070402 Біологія

31

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 067326, виданий
Вищою Атестаційною
комісією України на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради Державної
установи «Інститут
мікробіології та
імунологіїім. І.І.
Мечнікова Академії
медичних наук
України» від 23.02.2011
р., 03.00.07мікробіологія,
«Ефективність
мультипробіотику
«Симбітер-2» при
дисбактеріозі ротової
порожнини у хворих на
вториннуадентію»
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 07/2019
від 20.05.2019р.

1

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. біол. н., диплом ДК
№ 056779, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К.
Заболотного НАН
України від 14.05.2020
р.,
Курси англійської мови
на кафедрі іноземної
мови ХНМУ, отримала
дозвіл для викладання
дисципліни англійсько
мовою, протокол № 45
від 29.05.2019 р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти.
Сертифікат спеціаліста
«Бактеріологія» №1532
від 18.07.2018

5

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Національна
фармацевтична
академія України.
Цикл «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів».
Посвідчення № 15 до
диплому ЛБ НХ №
006365 від 13.05.17 р.
Семінар вдосконалення

182837

Коваленко
Наталія
Іллівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
KH 010814,
студентів
виданий
Навчально07.06.1996,
наукового
Атестат доцента
інституту з
12ДЦ 018753,
підготовки
виданий
іноземних
24.12.2007
громадян ХНМУ

28

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

9640

Коцар Олена
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

8

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Диплом
бакалавра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
Харківський
гуманітарний
університет
"Народна
українська
академія", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
035 Філологія,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110105 Медикопрофілактична
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 014944,
виданий
04.07.2013

знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 89/2018
від 27.06.2018р
К. біол. н., диплом КН
№ 010814, виданий
Вищою Атестаційною
комісією України на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради Харківського
науково-дослідного
інститута мікробіології
та імунологіїї ім. І.І.
Мечнікова МОЗ
України від
07.06.1996р., 03.00.07мікробіологія,
«Використання засобів
спрямованого
транспортування
антибіотиків (ліпосом і
внутрішньотканинного
діадинамофорезу) та
нітазолу при гнійносептичній інфекції»
Атестат доцента 12ДЦ
№ 018753, виданий
Міністерством освіти і
науки 24.12. 2007р.
Каразіна, сертифікат №
2003 – 1., лінгвістичний
центр, курси з
англійської мови
(рівень В2 – UpperIntermediate), 2003
Національна
фармацевтична
академія України. Цикл
«Методика викладання
у вищій школі».
Посвідчення №14 до
диплому КВ № 787514
від 18 лютого 2017 р.
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат № 83/2018
від 27.06.2018.
К. мед. н., диплом ДК
№ 014944, виданий на
підставі рішення
Атеста-ційної колегії
МОН України,
Державна установа
«Інститут мікробіології
та імунології ім. І.І.
Мечнікова НАМН
України» від 04.07.2013
р., 03.00.07-мікробіологія, «Біологічні
властивості S.aureus,
виділеного з різних
біотопів»
Навчально-науковий
інститут якості освіти
Харківського
національного
медичного університету
«Внутрішньовузівська
система підвищення
кваліфікації
викладачів», 2016-2017
(сертифікат)
МОЗ України присвоєна
вища категорія зі
спеціальності
«Бактеріологія»
Посвідчення №1833 від
12.06.2017
Харківський

гуманітарний
Університет «Народна
українська академія»
Здобула кваліфікацію
ступінь вищої освіти:
бакалавр спеціальність
«Філологія»,
професійна
кваліфікація філолог,
перекладач з
англійської мови.
Диплом И19№137487
Advanced Level (CEFR
В2) iTEP Academic-Plus
Exam 28.10.2019
Атестат доцента 12АД
№ 004427, виданий
Міністерством освіти і
науки 26.02. 2020р.
10678

Мозгова
Юлія
Анатоліївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 047677,
виданий
02.07.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 047037,
виданий
25.02.2016

15

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 047677, виданий
Вищою Атестаційною
комісією України на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради ДУ «Інститут
мікробіології та
імунології ім. І.І.
Мечнікова АМН
України»від 02.07.2008
р., 03.00.07мікробіологія, «Сучасні
аспекти терапії
експериментальної
ентерококової інфекції»
Атестат доцента 12ДЦ
№ 047037, виданий
Міністерством освіти і
науки 25.02. 2016р.
Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна, сертифікат №
2016 – 10,
лінгвістичний центр,
курси з англійської
мови (рівень В2 –
Upper-Intermediate),
2016.
Посвідчення щодо
вільного володіння
державною мовою від
10.04. 2018р., номер
реєстрації 486

162973

Ткаченко
Вікторія
Леонідівна

Доцент,
Суміщення

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 010668,
студентів
виданий
Навчально16.05.2001,
наукового
Атестат доцента
інституту з
02ДЦ 015467,
підготовки
виданий
іноземних
19.10.2005
громадян ХНМУ

29

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 010669, виданий
Вищою Атестаційною
комісією України на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради Інституту
мікробіології та
імунології ім. І.І.
Мечнікова АМН
України від 16.05.2001
р., 03.00.07мікробіологія,
«Експериментальне
обґрунтування
використання ліпосом
та мазевих препаратів з
левоміцетином для
профілактики і
лікування синьогнійної
опікової інфекції»
Атестат доцента 02ДЦ
№ 015467, виданий
Міністерством освіти і
науки 19.10.2005р.
ХНМУ
Посвідченнящодовільно
говолодіння державною
мовоювід 09.09. 2019р.,
номер реєстрації 941

120082

Вовк
Олександра
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Луганський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 006535,
виданий
17.05.2012

8

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 006535, виданий на
підставі рішення
Атестаційної комісії
МОН України,
Державний заклад
«Луганський
державний медичний
університет» МОЗ
України від
17.05.2012р., 14.03.04 патологічна фізіологія,
«Вплив токсинів
сальмонел на
секреторну активність
та метаболічний статус
моноцитів і нейтрофілів
крові людини invitro»
Medical scientific
intership “Healthcare
management”/ 1115.11.2018/ Warsaw,
Poland
Upper Intermediate Level
(CEFR B2) on the iTEp
Academic-Plus Exam 05April-2019

125873

Штанюк
Євгенія
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа

4

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

К. мед. н., диплом ДК
№ 039460, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України,
Державна установа
«Інститут мікробіології
та імунології ім. І.І.
Мечнікова НАМН
України» від 13.12.2016
р., 03.00.07мікробіологія,
«Мікробіологічне
обґрунтування
використання мазі з
діоксидином та
полікомпонентної мазі з
левофлоксоцином для
лікування ранових
інфекцій»
ХМАПО
«Бактеріологія»,
сертифікат № 1141
лікаря-спеціаліста, від
19.06.2019р.
Семінар
вдосконаленнязнань з
питаньукраї-номовноїпрофе-сійної компетенції, ХНМУ, сертифікат № 134/2019 від
20.05.2019р.
AdvancedLevel (CEFR
C1) iTEPAca-demicPlusExam 13.05.2019

198953

Марченко
Ірина
Анатоліївна

Асистент,
Сумісництво

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2012,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофiлактична
справа

2

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
цикл «Бактеріологія».
Сертифікат № 565 від
17.05.2017 р
Харківський
національнийуніверсите
тім. В.Н. Каразіна,
сертифікат № 2017 –
31., лінгвістичний
центр, курси з
англійської мови
(рівень В1 – UpperIntermedi-ate), 2017-31
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при
Навчально-науковому

інституті якості освіти
Харківського
національного
медичного університету
у 2017-2018 н.р
Посвідчення щодо
вільного володіння
державною мовою від
10.04. 2018р., номер
реєстрації 486
30116

Дуденко
Володимир
Григорович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

66590

Ярмиш
Наталія
Василівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2017,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 011 Науки про
освіту, Диплом
доктора наук ДT
017403, виданий
15.01.1993,
Диплом
кандидата наук
MД 023104,
виданий
30.10.1985,
Атестат доцента
ДЦ 005214,
виданий
18.02.1985,
Атестат
професора AP
000856,
виданий
21.06.1996

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 003884,
виданий
16.11.1993

38

4

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчив Харківський
медичний інститут, 1981
р., «лікувальна справа»,
диплом ЖВ-1 № 117623,
з відзнакою.
Кваліфікація лікар
Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2017 р., магістр, «Науки
про освіту», М17 073088
з відзнакою.
Захистив докторську
дисертацію
15.00.27 – хірургія,
диплом ДТ № 017403,
виданий рішенням
Вищої Атестаційної
комісії при Раді
Міністрів СРСР
15.01.1993 р.,;
Отримав вчене звання
професор
кафедри хірургії,
атестат професора ПР
АР № 000856 від
21.06.1996р. виданий на
підставі рішення Вченої
Ради Харківського
інституту
удосконалення лікарів
Отримав сертифікат
№2018-53
Лінгвістичного центру
факультету іноземних
мов ХНУ ім.Каразіна з
англійської мови рівня
В2 відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
Пройшов міжнародне
стажування (вебінар) за
темою: «The cloud
storage service for the
online studying on the
example of the Zoom
platform» (45 годин)
20.09-05.10 2020 –
Люблін, Польща
Пройшов дистанційний
курс ХНМУ «Основи
методології розробки
електронних курсів в
сфері медичної освіти»
(75 годин)
Пройшов онлайнтренінг (Україношвейцарський проект
«Інша освіта») на тему
«Викладацька
майстерність в
медичних ЗВО. Випуск
перший. Зворотній
зв’язок» (20 годин) 6
травня – 4 червня 2020
року. Сертифікат
№00009

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет
1985 р.
Спеціальность –
Біохімія. Класіфікація Біохімік. Викладач. КВ

16130

Маслова
Наталя
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

105684

Ткаченко
Антон
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 031792,
студентів
виданий
Навчально15.12.2005
наукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Харківський

№ 736102
Кандидат біологічних
наук , КН №003884
ВАК України 16.11.1993
р. 03.00.22 –
Кріобілогія
ХМАПО, посвідчення
№2544 кваліфікаційна
категорія «Клінічна
біохімія» від
12.12.2014р.
ХНМУ; сертифікат
курсів підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації у
2015/2016 р
Харківський державний
медичний університет
Диплом спеціаліста ЛД
ВЕ№010990, від
30.06.1997, за
спеціальністю лікувальна справа,
кваліфікація –лікар.
Сертифікат №1199
лікаря-спеціаліста
присвоєно звання
лікаря –спеціаліста за
спеціальністю
офтальмологія
29.01.1999р.
(поліграфічний).
Посвідчення про
присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
офтальмологія № 2339
при Головному
управлінні охорони
здоров’я Харківської
обласної державної
адміністрації від
09.12.2008р.
Диплом кандидата
медичних наук зі
спеціальності
нормальна фізіологія
ДК№031792, рішенням
спеціалізованої вченої
ради Донецького
державного медичного
університету ім.
М.Горького МОЗ
України 14.03.03 –
нормальна фізіологія
«Динаміка
функціональних
показників зорової
системи дітей і підлітків
в процесі навчання в
школі».
Внутрішньовузівська
ФПК, ХНМУ,
сертифікат «Школа
досвідченого лектора»,
за 2016-2017 н.рр.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2015р.

4

Фізіологія

5

Біологічна хімія Закінчив Харківський
національний медичний університет 2010 г.,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
диплом з відзнакою ХА
№39596874
Кваліфікація «Лікар»,
Харківський
національний
медичний університет,
ступінь магістра,
спеціальність
«Педагогіка вищої

національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 027892,
виданий
28.04.2015

школи». Диплом
магістра М 15 № 050663
від 26 червня 2015р.
Кандидат медичних
наук,
Диплом ДК № 027892
від 28 квітня 2015р.,
видано Атестаційною
колегією. Спеціальність
14.03.04 «Патологічна
фізіологія»
Програма обміну у
Тегеранскому
університеті медичних
наук (8-16 грудня 2017
р., м. Тегеран, Іран)
Курс первинних
імунодефіцитів (10-14
листопада 2018, м.
Реджо-Калабрія, Італія)
Програма ЮЗЕРН (8-10
листопада 2019, м.
Будапешт, Угорщина)
Сертифікат володіння
англійською мовою на
рівні С1 iTEP від 9.03.
2017р.

172536

Булиніна
Оксана
Дмитрівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

19

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
1995р., спеціальність
медико-профілактична
справа, кваліфікація
лікаря-гігієніста,
епідеміолога,
профпатолога. Диплом
з відзнакою ЛР №
000733
(поліграфічний).
Українська інженернопедагогічна академія,
2015 р., спеціальність
“Педагогіка вищої
школи”, кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів.
Диплом магістра з
відзнакою ХА №
47697771 Харківський
державний медичний
університет, 2000р.,
спеціальність
“нормальна фізіологія”,
кваліфікація магістра
медицини за фахом
нормальна фізіологія.
Диплом з відзнакою ДМ
№ 016920.
ФПК, НФаУ, Свідоцтво
від 05.10.2020р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 1995р.

180966

Шенгер
Світлана
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2002,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ 110105 Медикопрофілактична
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2012,

10

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
2002р., спеціальність
медико-профілактична
справа, кваліфікація
лікар. Диплом ХА №
21046256 (пластикова
картка).
Українська інженернопедагогічна академія,
2012р., спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою ХА
№ 41897622
(пластикова картка).

спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи

Сертифікат С1. Test
ID#:223583737AP,Officia
l iTEP testing centre,
Ukraine Division,25
January-2018р.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №267 до
диплому ХА
№21046256 від
03.10.2018р.; обсяг – 156
годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2007р.

95351

Бондарева
Алла
Володимирів
на

Асистент,
Сумісництво

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
070403 Біохімія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адміністрування

5

Біологічна хімія Закінчила Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна Спеціальність
«Біохімія»
Кваліфікація: біохімік,
викладач
Кандидат біологічних
наук ДК №047287
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
Від 16 травня 2018
14.01.32 – «медична
біохімія»
Національний
фармацевтичний
університет
Посвідчення №3 до
диплому №19739006
Тема: «Психологія
професійної діяльності і
особистості викладача
ВНЗ», 02 грудня 2017
стажування на базі
Вищої Школи
Міжнародних Відносин
та Суспільних
Комунікацій, м.Холм,
Польща за освітньою
програмою
I-Tep Academic-Plus
Exam Advanced Level
(CEFR C1)
14 august 2017

180757

Безродна
Анастасія
Ігорівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070407
Генетика,
Диплом
кандидата наук
ДK 055914,
виданий
26.02.2020

3

Біологічна хімія Закінчила Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна, 2008,
Спеціальність
«Генетика»,
кваліфікація Спеціаліст
генетики, викладач, ХА
35239956
Кандидат біологічних
наук, ДК №055914
Міністерство освіти і
науки України від 26
лютого 2020 03.00.04 –
біохімія
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ
України, сертифікат
спеціаліста № 633, 04
.04.2014

251085

Оніщенко
Анатолій
Ігорович

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Вінницький
національний
медичний
університет ім.
М.І. Пирогова,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110101

1

Біологічна хімія Закінчив Вінницький
національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова
2013р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
диплом ВН №45186829
Кваліфікація «Лікар»
(спеціаліст)
Кандидат медичних
наук,

Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 053545,
виданий
15.10.2019

251047

Новікова
Ірина
Володимирів
на

Асистент

146779

Чернобай
Лариса
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
БЛ 011783,
студентів
виданий
Навчально06.05.1983,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 000297,
підготовки
виданий
іноземних
20.05.1995
громадян ХНМУ

рішення Атестаційної
колегії №1301 від
15.10.19р. Спеціальність
14.01.32 «Медична
біохімія»
Харківська медична
академія
післядипломної освіти.
спеціальність «Клінічна
медицина». Сертифікат
спеціаліста № 2074 від
01 грудня 2015р
0

Біологічна хімія Закінчила Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького, 1991
Диплом УВ 819400
Спеціальність Біолог.
Кваліфікація –
викладач біології та
хімії
Кандидат медичних
наук №0496696,
Рішення президії Вищої
атетаційної комісії
України від 3 грудня
2008 року, протокол №
11-09/9, 03.00.15 –
генетика
2015 «Клінічна
біохімія», свідоцтво №
1617/2015, строк дії до
06.11.2020, протоколу
засідання АК № 416-к
2018 м.Харків, НФАУ
Інститут підвищення
кваліфікації викладачів,
посвідчення № 381 до
диплому № УВ 819400

38

Фізіологія

Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького, 1973р.,
спеціальність
фізіологія, кваліфікація
викладач біології та
хімії, перекладач;
диплом Ю № 078798;
К.біол.н., диплом БЛ №
011783, виданий на
підставі рішення Ради в
Харківському
державному
університеті ім. А.М.
Горького від
06.05.1983р., тема
дисертації: «Динаміка
серцевих реакцій на
фоні поєднаного впливу
гіпокінезії та
нейрогенного стресу»;
спеціальність 03.00.13
«фізіологія людини та
тварин»;
Доцент кафедри
фізіології, атестат
доцента кафедри
нормальної фізіології
ХНМУ, ДЦ № 004297,
виданий на підставі
рішення Вченої Ради
Харківського медичного
інституту від
20.05.1993р.
Сертифікат ITEP рівня
В2 № 10601А77АР від
03.10.2018р. з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №28 до
диплому Ю №078798
від 18.02.2017р.; обсяг –
156 годин.

Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 1976р.
129766

Маракушин
Дмитро
Ігорович

Професор,
Сумісництво

14243

Ващук
Доцент,
Микола
Основне
Анатолійович місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
1995,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
Педіатрія,
Диплом доктора
наук ДД 006477,
виданий
24.04.2017,
Атестат доцента
02ДЦ 011761,
виданий
16.02.2006

23

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
1995 р., спеціальність
«Педіатрія»,
кваліфікація лікарпедіатр. Диплом з
відзнакою КГ №
900290 від 30.06.1995р.
(поліграфічний).
Д.мед.н. Диплом ДД №
006477 виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН від 27.04.2017р.
Тема дисертації
«Патофізіологічні
механізми розвитку
структурнометаболічних і
функціональних
порушень за дії на
організм
оксиетильованих
нонілфенолів та їх
похідних» 14.03.04 –
патологічна фізіологія.
Професор кафедри
фізіології Атестат АП №
000570, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН від 23.10. 2018 р.
Сертифікат ITEP рівня
C1 з англійської мови
№10100А06АР, Official
iTEP testing centre, від
15.05.2018р.
Українська інженернопедагогічна академія
(УІПА), спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою ХА
№ 38569500 від
30.06.2010р.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №17 до
диплому КГ №900290
від 25.12.2017р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 1995р.

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
MД 035741,
студентів
виданий
Навчально18.05.1989,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 000459,
підготовки
виданий
іноземних
15.10.1992
громадян ХНМУ

34

Фізіологія

Харківський медичний
інститут, 1985, «Гігієна,
санітарія,
епідеміологія», лікарепідеміолог, КВ
№801906,
(поліграфічний).
Кандидат медичних
наук (МД №035741,
видано Радою при
Ростовському
медичному інституті
18.03.89, «Токсикологогігієнічна
характеристика деяких
дисперсних барвників
для поліефірних
волокон», 14.02.01гігієна).
Доцент (ДЦ №000459,
гігієна праці та
комунальної гігієни,
Харківським медичним

інститутом 15.10.92).
ФПК, НФаУ,
посвідчення №5 до
диплому КВ №801906
від 02.12.2017р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2007р.
291357

Васильєва
Оксана
Василівна

Декан,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

155377

Ісаєва Інна
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2002,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 039508,
виданий
13.12.2016,
Атестат доцента
AД 002064,
виданий
05.03.2019

40704

Кармазіна
Доцент,
Ірина
Основне
Станіславівна місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010020
управління
навчальним
закладом,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

Диплом
кандидата наук
ДK 055456,
виданий

11

Фізіологія

Харківський державний
медичний університет,
2001, «Лікувальна
справа», лікар,
ХА№16688332,
Українська інженернопедагогічна академія
(УІПА), М16 №001603,
«Управління
навчальним закладом»,
магістр, 2016р.
Диплом УІПА магістра
педагогіки з відзнакою
М19 №010727 від
31.01.2019р.
Кандидат медичних
наук зі спеціальності
«генетика» ДК
№054816 від
14.10.2009р.
Доцент кафедри
фізіології ХНМУ АД
№000218 від
26.06.2017р.
Сертифікат В2 IELTS
16UA004692VASO001G
22/12/2016.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2012р.

14

Фізіологія

Диплом спеціаліста
Харківський державний
медичний університет
ХА № 21046172
Спеціальність
«Лікувальна справа»,
квалівікація лікаря від
30.06.2002 р.
(поліграфічний).
Диплом ХНМУ магістра
педагогіки М20
№030911 від
31.01.2020р.
Кандидат медичних
наук ДК №039508
Атестаційна колегія
МОН України,
13.12.2016р. Тема:
«Адаптаційні реакції
серцево-судинної
системи в осіб молодого
віку з артеріальною
гіпотензією»
Спеціальність 14.03.03
– нормальна фізіологія.
Доцент кафедри
фізіології Диплом АД
№002064 від
5.03.2019р. Атестаційна
колегія МОН України.
Certificate of Proficiency
CEFR B2 ID: 18271367AP
24/02/2017р. Offcial
iTEP testing center.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2005р.

9

Фізіологія

Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького, спеціальність
біохімія, кваліфікація

Навчально18.11.2009,
наукового
Атестат доцента
інституту з
AД 000908,
підготовки
виданий
іноземних
16.05.2018
громадян ХНМУ

120704

Алексеєнко
Роман
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2001,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 0042139,
виданий
20.09.2007,
Атестат доцента
12ДЦ 036338,
виданий
10.10.2013

338683

Макашова
Олена
Євгенівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2012,

12

Фізіологія

1

Медична
біологія

біохімік, викладач;
диплом КЗ № 004375
05.07.1993р.
Кандидат біологічних
наук ДК №055456
Вища атестаційна
комісія України
18.11.2009р. Тема:
«Цитокіновий профіль і
концентрація Среактивного білку на
різних стадіях
канцерогенезу та при
запаленні»
Спеціальність 03.00.04
– біохімія.
Доцент кафедри
фізіології Диплом АД
№0000908 від
16.05.2018р.
Атестаційна колегія
МОН України.
Cambridge Assessment
English. Level B2
Certificate number
0063435456
05.10.2018р.
Certificate of Proficiency
CEFR B2 ID: 82712717AP
24/02/2017р. Offcial
iTEP testing center.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №13 до
диплому КЗ №004375
від 18.02.2017р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2010р.
ХДМУ, 2001р.,
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікаря, ХА
№16688352.
УІПА, 2010р.,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладача університетів
та ВНЗ, ХА №38569474.
Кандидат мед. наук, ДК
№ 042139,
20.09.2007р., ВАК
України, Роль
прозапальних цитокінів
у прогресуванні
діабетичної нефропатії,
14.01.02, за
спеціальністю внутрішні хвороби.
Доцент каф. фізіології,
12ДЦ №036338, МОН,
10.10. 2013р.
CEFR B2, iTEP,
02.07.2019р.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №236 до
диплому №16688352
від 03.10.2018р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2007р
Закінчила: Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди, 2012 р.,
спеціальність
«Біологія»,
кваліфікація біолог,
викладач біології.
Диплом з відзнакою ХА

спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 048920,
виданий
23.10.2018

№ 43327541
К.б.н., ДК № 048920,
Міністерство освіти і
науки України 23
жовтня 2018 р.,03.00.19.
- кріобіологія.

18778

Пандікідіс
Надія
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
MД 022590,
студентів
виданий
Навчально28.03.1985,
наукового
Атестат доцента
інституту з
008179 008179,
підготовки
виданий
іноземних
19.06.2003
громадян ХНМУ

10

Фізіологія

Харківський медичний
інститут в 1977 р. за
спеціальністю педіатрія, кваліфікація лікар. Диплом Б-1 №
589150 –поліграфічний.
Кандидат медичних
наук, диплом МД №
022590 від 04.09.1985р.,
виданий НДІ
нормальної фізіології
ім. П.К..Анохіна АМН
СРСР, м. Москва.
Тема дисертації:
«Экспериментальное
исследование
этологических и
эндокринновегетативных
коррелятов
нейрогенного стресса»
144.00.17- нормальная
физиология.
Доцент , атестат ДЦ №
008179, спеціальність –
нормальна фізіологія
виданий Атестаційною
колегією МОН України
19 червня 2003р.
ФПК, НФаУ,
посвідчення №79 до
диплому № Б-1 589150
від 18.03.2019р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 1977р.

188729

Дунаєва
Ольга
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

3

Фізіологія

Харківський державний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди, 1999р.,
спеціальність біологія і
хімія, кваліфікація
вчителя біології і хімії.
Диплом з відзнакою ХА
№ 11027789
(поліграфічний).
К.біол.н., диплом ДК №
032957, виданий на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради Інституту
тваринництва УААН від
09.02.2006 р., 03.00.13
– фізіологія людини і
тварин.
Атестат доцента
кафедри природничоінформаційних
дисциплін 12ДЦ №
027820, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від
14.04.2011 р.
B2. Test
ID#:12311A51AP,Official
iTEP testing centre,
Ukraine Division,15
August 2019.
Внутрішньовузівська
ФПК, ХНМУ,
сертифікат «Школа
досвідченого лектора»,
за 2018-2019 н.рр.

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
010103 Біологія
і хімія, Диплом
кандидата наук
ДK 032957,
виданий
09.02.2006,
Атестат доцента
12ДЦ 027820,
виданий
14.04.2011

251021

Кириченко
Михайло
Петрович

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 0039064,
студентів
виданий
Навчально09.01.1997,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 006383,
підготовки
виданий
іноземних
23.12.2002
громадян ХНМУ

25

Фізіологія

134136

Сокол Олена
Миколаївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

22

Фізіологія

Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2016р.
Харківський медичний
інститут, 1983р.,
спеціальність
лікувальна справа,
кваліфікація лікар.
Диплом ИВ-1 № 159396
(поліграфічний).
К.мед.н., диплом ДК №
039064, виданий на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради ХДМУ МОЗ
України від 09.01.1997
р., 14.01.02 – внутрішні
хвороби.
Атестат доцента
кафедри внутрішніх
хвороб, спортивної
медицини та
лікувальної фізичної
культури ДЦ №
006383, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від
23.12.2002р.
B2. Test
ID#:219625766AP,Officia
l iTEP testing centre,
Ukraine Division,15
December-2017.
На кафедрі фізіології з
2017р.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2017р.
Харківський медичний
інститут, 1990р.,
спеціальність педіатрія,
кваліфікація лікарпедіатр, диплом з
відзнакою УВ № 965394
(поліграфічний).
Науковий ступінь
магістра медицини,
диплом ММ № 001-15010/96, виданий на
підставі рішення Вченої
Ради Харківського
державного медичного
університету
міністерства охорони
здоров’я України від
21.11.1996р., протокол
№12, тема НКР
«Вегетативні та імунні
кореляти сочетаної дії
електромагнітного
випромінювання
сантиметрового
діапазону та емоційного
стресу», спеціальність
14.00.17 «нормальна
фізіологія».
Українська інженернопедагогічна академія
(УІПА), спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою ХА
№ 47697773 від
30.01.2015 р.
ФПК, НФаУ, Свідоцтво
від 03.12.2019р.; обсяг –
156 годин.
Член Українського
фізіологічного

товариства ім. П.Г.
Костюка з 1995р.
162808

Куліш Віталій Доцент,
Петрович
Основне
місце
роботи

146802

Гончарова
Аліна
Валеріївна

29930

Вдовіченко
Вячеслав
Юрійович

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 002729,
виданий
26.05.1993,
Атестат доцента
02ДЦ 000890,
виданий
19.02.2004

27

Анатомія
людини

Закінчив Харьковский
медицинский институт
1989 р Педиатрия». НВ
№ 899539
Кандидат медичних
наук КН № 002729
Вища атестаційна
комісія України 26
травня 1993р
Доцент 02ДЦ №
000899 кафедри
анатомії людини
Міністерство освіти і
науки 19 лютого 2004р.
Національний
фармацевтичний
університет Свідоцтво
«Сучасні технології
навчання» 01 жовтня
2019р.

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 012528,
студентів
виданий
Навчально14.11.2001
наукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

3

Фізіологія

Харківський державний
університет, 1996 р.,
спеціальність біологія,
кваліфікація біолог,
викладач біології та
хімії. Диплом з
відзнакою ЛБ ВЕ №
000129.
К.біол.н., диплом ДК №
012528, виданий на
підставі рішення
спеціалізованої вченої
ради Харківського
національного
університету ім. В.Н.
Каразіна МОН України
від 14.11.2001 р.,
03.00.13 – фізіологія
людини і тварин.
Сертифікат B2. Test
ID#:204968738AP,
Certificate of Proficiency
on the iTEP AcademicPlus Exam, 14.08.2017,
Official iTEP testing
centre, Ukrainian
division.
На кафедрі фізіології з
2016р.
Член Українського
фізіологічного
товариства ім. П.Г.
Костюка з 2016р.

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Національний
студентів
фармацевтични
Навчальной університет,
наукового
рік закінчення:
інституту з
2019,
підготовки
спеціальність:
іноземних
011 Освітні,
громадян ХНМУ
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 008179,
виданий
26.09.2012

17

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2000 р.,
„лікувальна справа”,
диплом МАНХ
№013792, кваліфікація
лікар;
Закінчив Національний
фармацевтичний
університет, 2019 р.,
магістр, «Освітні,
педагогічні науки»,
диплом з відзнакою
М19 №055124;
Захистив кандидатську
дисертацію
14.03.01 – нормальна
анатомія, диплом ДК
№008179 виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії від
26.09.2012 р.;
Отримав вчене звання
доцента кафедри
клінічної анатомії та
оперативної хірургії,
атестат доцента АД

№006052 від 26.11.2020
р., виданий на підставі
рішення Вченої ради
ХНМУ;
Отримав сертифікат
лінгвістичного центру
iTep від 07.02.2020,
підтверджуючий здачу
ліцензійного екзамену
iTep Academic-Plus
Exam на знання
англійської мови на
рівні Upper Intermediate
Level (CEFR B2)
Пройшов міжнародне
стажування
“Internationalisation of
Higher Education.
Organization of the
educational process and
innovative teaching
methods in higher
education institutions in
Poland”, Collegium
Civitas University,
Warsaw, Poland,
Certificate NR 31/2019
(108 годин), 11.07.2019
Пройшов міжнародне
стажування (вебінар) за
темою: «The cloud
storage service for the
online studing on the
example of the Zoom
platform» (45 годин)
20.09-05.10 2020 –
Люблін, Польща,
Сертифікат ES
№1751/2020 від
05.10.2020
177588

Панасенко
В`ячеслав
Олексійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

104813

Мар`єнко
Наталія
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний

8

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1997 р.,
педіатрія. Диплом ЛД
ВЕ № 006423
Сертифікат лікаряспеціаліста №1077 від
30.06.1998,
спеціальність
"Педіатрія".
Сертифікат лікаряспеціаліста №504 від
10.07.2000,
спеціальність "Сімейна
медицина".
Сертифікат лікаряспеціаліста №1629 від
23.12.2005,
спеціальність "Народна
та нетрадиційна
медицина".
Сертифікат лікаряспеціаліста №1584 від
02.09.2015,
спеціальність "Народна
та нетрадиційна
медицина".
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

4

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2013р., лікувальна
справа. Диплом ХА№

університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа

206399

Перекрест
Марина
Ігорівна

Викладач,
Основне
місце
роботи

359901

М`ясоєдов
Валерій
Васильович

Проректор з
наукової
роботи,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.02030302
мова і
література

5

Латинська мова
та медична
термінологія

Адміністрація
ХНМУ

Диплом доктора
наук ДД 02336,
виданий
15.05.2002,
Атестат
професора ПP
02720, виданий
19.02.2004

14

Медична
біологія

39596904
Диплом магистра,
ХА№47605531 2014р.
Сертифікат лікаряспеціаліста №5290 від
27.06.2014,
спеціальність
"Патологічна анатомія".
Диплом кандидата
медичних наук ДК
048113 від 5 липня 2018
року, спеціальність нормальна анатомія.
Науково-педагогічне
стажування «New and
innovative teaching
methods» (м. Краків,
Польща), 04-29 травня
2020 року. (4 кредити
ECTS або 120 годин).
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна. «Мова і
література», 2015.
Диплом М15 № 036717.
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при ННІЯО
ХНМУ, 2016-2017 н.р.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2020 р.
Закінчив: Харківський
медичний інститут,
1985 р., спеціальність
«Гігієна, санітарія,
епідеміологія», Диплом
КВ № 801915
Українська інженернопедагогічна академія,
2010 р., магістр
«Управління
навчальним закладом».
Д. мед. н., диплом ДД
№ 002336, виданий на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, Інститут
геронтології АМН
України від 15.05.2002
р., 03.00.04 – біохімія.
Професор кафедри
медичної біології ХНМУ
ПР № 002720, виданий
на підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від 19
лютого 2004 р.
Член спеціалізованої
вченої ради Д 64.600.03
Харківського
національного
медичного
університету.
Заслужений діяч науки і
техніки України, 2016 р.

Курси підвищення
кваліфікації:
НМУ ім. О.О.
Богомольця (Київ),
17.01-19.01.2005 р.
«Вища мендична освіта
і Болонський процес»
ХМАПО, 1 місяць, 2008
р. «Актуальні питання
менеджменту та
економіки в медицині»
ХНМУ, «Актуальні
питання військовомедичної рідготовки в
умовах режимів
підвищеної готовності
та надзвичайних
ситуацій», 2015 рік, 18
годин
4839

Мещерякова
Ірина
Павлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 053966,
студентів
виданий
Навчально27.05.2009,
наукового
Атестат доцента
інституту з
12ДЦ 047014,
підготовки
виданий
іноземних
25.02.2016
громадян ХНМУ

14

Медична
біологія

Закінчила: Харківській
державний університет
імені О.М. Горького,
1988 р., спеціальність
«Біологія»,
кваліфікація біолога,
викладача біології та
хімії. Диплом ПВ №
763613
К. мед. н., диплом ДК
№ 053966, виданий на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, ДУ «Інститут
гігієни та медичної
екології ім. О.М.
Марзєєва АМН
України» від 27.05.2009
р., 03.00.15 – генетика;
доцент кафедри
медичної біології ХНМУ
12 ДЦ № 047014,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 25 лютого 2016 р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
тематичне
удосконалення
«Лабораторна
діагностика
захворювань, що
передаються статевим
шляхом», 2017 р.

36496

Кулаченко
Борис
Володимиров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
БЛ 021472,
студентів
виданий
Навчально14.10.1988,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 005439,
підготовки
виданий
іноземних
17.10.2002
громадян ХНМУ

30

Медична
біологія

Закінчив: Харківський
державний університет
імені О.М. Горького,
1973 р., спеціальність
«Фізіологія»,
кваліфікація біолога,
викладача біології та
хімії. Диплом Я №
845930
К. біол. н., диплом БЛ
№ 021472, виданий на
підставі рішення Ради в
Харківському
державному
університеті ім. А.М.
Горького від 14.10.1988
р., 03.00.13 – фізіологія
людини та тварин,
03.00.04 – біохімія;
доцент кафедри
медичної біології ХНМУ
ДЦ № 005439, виданий
на підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України від 17
жовтня 2002 р.
Інститут підвищення
кваліфікації

спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл
підвищення
кваліфікації «Лекторска
майстерність
викладача», 2019 р.
95368

Рассоха Ірина Старший
Вікторівна
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
070408
Фізіологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 031907,
виданий
15.12.2005

16

Медична
біологія

Закінчила: Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна, 2000 р.,
спеціальність
«Фізіологія»,
кваліфікація фізіолога,
викладача. Диплом ХА
№ 13919736
К. біол. н., диплом ДК
№ 031907, виданий на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, Інститут
кріобіології і
кріомедицини НАН
України від 15.12.2005
р., 03.00.19 –
кріобіологія
Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при
Навчально-науковому
інститут якості освіти
ХНМУ у 2016-2017 н. р.
Сертифікат: cтажування
за кордоном для освітян
«Академічна
доброчесність: виклики
сучасності» у м.
Варшава (Республіка
Польша), № KW042020/030, 2020 р.

161098

Кузнецов
Костянтин
Андрійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
070801 Екологія
та охорона
навколишнього
середовища

3

Медична
біологія

Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна, 2013 р.,
спеціальність «Екологія
та охорона
навколишнього
середовища», Диплом з
відзнакою ХА №
45724772
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» при
Навчально-науковому
інститут якості освіти
ХНМУ у 2017-2018 н. р.
Сертифікат володіння
англійською мовою
Cambridge ESOL
International B2
№0722891, 2019 р.

33864

Загоруйко
Юлія
Володимірівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
БЛ 021079,
студентів
виданий
Навчально21.06.1988
наукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

26

Медична
біологія

Закінчила: Харківський
державний
педагогічний інститут
імені Г.С. Сковороди,
1982 р., спеціальність
«Біологія з додатковою
спеціалізацією хімія»,
кваліфікація учитель
біології і хімії. Диплом з
відзнакою Г-ІІ №
032650
К. біол. н., диплом БЛ
№ 021079, виданий на

198245

Кальян
Вікторія
Валеріівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальнопедагогічний
наукового
університет ім.
інституту з
Г.С. Сковороди,
підготовки
рік закінчення:
іноземних
2004,
громадян ХНМУ спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 066337,
виданий
23.02.2011

15

Медична
біологія

67076

Джамєєв
Вадим
Юрійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 006586,
студентів
виданий
Навчально12.04.2000
наукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

15

Медична
біологія

підставі рішення Ради
при Інституті проблем
кріобіології та
кріомедицини АН УРСР
від 21.06.1988 р.,
03.00.22 – кріобіологія
Сертифікат володіння
англійською мовою В2
іТЕР, ІD 12375А97АР,
2019
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл
підвищення
кваліфікації «Методика
викладання у вищій
школі», 2020 р.
Закінчила: Харківський
державний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди, 2004 р.,
спеціальність
«Педагогіка і методика
середньої освіти.
Біологія», кваліфікація
учителя біології і хімії.
Диплом з відзнакою ХА
№ 24312113
К. б. н., диплом ДК №
066337, виданий на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України, Львівський
національний
університет імені Івана
Франка МОН України
від 23.02.2011 р.,
03.00.13 – фізіологія
людини і тварин
Сертифікат володіння
англійською мовою
Cambridge ESOL
International B2
№0060868470, 2018 р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл
підвищення
кваліфікації «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»,
2017 р.
Закінчив: Біологічний
факультет Харківського
державного
університету ім. М.
Горького (тепер
Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна) — 1992 р.
Диплом ЦВ 678804 від
25 червня 1992 р.
Кандидат біологічних
наук. Диплом ДК
№006586 від 12 квітня
2000 р. Спеціалізована
вчена рада Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл

підвищення
кваліфікації «Лекторска
майстерність
викладача», 2020 р.
150398

Шмуліч
Олеся
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2003,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110104
Педiатрiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 043965,
виданий
11.10.2017

12

Медична
біологія

Закінчила: Харківський
державний медичний
університет, 2003 р.,
спеціальність
«Педіатрія»,
кваліфікація лікар.
Диплом з відзнакою ХА
№ 23411491
К. мед. н., диплом ДК
№ 043965, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України;
Вінницький
національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова від
11.10.2017 р., 14.01.32 –
медична біохімія
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Національного
фармацевтичного
університету, цикл
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2018 р.
Сертифікат: cтажування
за кордоном для освітян
«Академічна
доброчесність: виклики
сучасності» у м.
Варшава (Республіка
Польша), № DA-011-03,
2019 р.
Сертифікат володіння
англійською мовою В2
МТ222397, 2019 р.

53351

Садовниченк
о Юрій
Олександров
ич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

21

Медична
біологія

Закінчив Харківський
державний університет,
1995, «Біологія»,
Диплом ЛВ №000329.
Наукова школа для
педагогічних
працівників на базі
Експериментальної
лабораторії для молоді
«XLAB», м. Геттінген,
ФРН, 2013 р.;
курси підвищення
кваліфікації
«Специфіка підготовки
іноземних здобувачів
вищої освіти», 2020 р.
Сертифікат володіння
англійською мовою
Cambridge ESOL
International B2
№9508273, 2019 р.

169899

Чернуха
Олександр
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальноуніверситет, рік
наукового
закінчення:
інституту з
1999,
підготовки
спеціальність:
іноземних
030301 Історія,
громадян ХНМУ
Диплом
кандидата наук
ДK 07325,
виданий
26.09.2012

7

Історія і
культура
України

Закінчив Харківський
державний університет
ім. В.Н. Каразіна, 1999
р.
Вчене звання доцента
присвоєно 26 червня
2019 року Вченою
Радою ХНМУ, атестат
доцента видано на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України 15 жовтня
2019 року, серія і номер
АД №003312
Кандидат історичних
наук 07.00.01 історія
України, тема
дисертації:

«Формування та
діяльність органів
внутрішніх справ
Харківщини в роки
непу (1921 – 1929 рр.)»

115755

Робак Ігор
Юрійович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

VI факультет з Диплом доктора
підготовки
наук ДД 007857,
іноземних
виданий
студентів
16.12.2009,
НавчальноАтестат
наукового
професора 12ПP
інституту з
007238,
підготовки
виданий
іноземних
10.11.2011
громадян ХНМУ

8

Історія і
культура
України

Курси підвищення
кваліфікації:
З 9.09.2015 по
8.10.2015. Назва курсу:
«Основи педагогічної
майстерності
дисциплін» в
фармакадемії :
посвідчення № 25 до
диплому № ХА
11560009, 08 жовтня
2015 р.
З 08 по 26.01.2018
Назва курсу «New and
innovative teaching
methods» University of
Economics in Krakow.
Certificate №
1641/MSAP/2018.
Сертифікат з
англійської мови, рівень
В2: ENGLISH SECOND
LANGUAGE MADT
DIRECT Certificate of
Proficiency
CYTRNUKYA
OLEKSFNDR
Upper Intermediate Level
(CEFR B2)
Itep Academic-Plus Exam
28-May-2019
Закінчив Харківський
державний
університет ім. О.М.
Горького, 1979 р.,
історія, Г-ІІ № 047378
з відзнакою.
професор,
Вчене звання
професора присвоєно
10.11.2011
Атестат: професора
видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України 10
листопада 2011 року,
серія і номер
12 ПР
№ 007238.
доктор іст. наук.
Диплом: доктора
історичних наук, 2009
р., ДД № 007857;
07.00.01 – історія
України, професор
кафедри історії та основ
економічної теорії;
назва теми – «Історичні
умови організації та
специфіка розвитку
охороно здоров`я в
Харкові (ХVIII –
початок XX ст.)»
професор,
Вчене звання
професора присвоєно
10.11.2011
Атестат: професора
видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України 10
листопада 2011 року,
серія і номер
12 ПР
№ 007238.
Підвищення
кваліфікації – ХНУ ім.
Каразіна.
Науково-педагогічне
стажування. Сертифікат

№ 205 від 31.10.2019 р.
1. Московський
державний університет
ім. М.Ломоносова.
Довідка: тема «Підвищення
кваліфікації завідувачів
кафедр суспільних
наук», червень 1990 р.
2. Стажування на
кафедрі
українознавства ХНУ
ім. В.Н. Каразіна з 1
жовтня по 31 жовтня
2019 р.; 120 годин.
Свідоцтво:
реєстраційний № 205
від 31.10.2019 р.
3. Сертифікат
Prometheus виданий
27.11.2019 р. Курс:
Критичне мислення (30
годин). Наданий через
платформу масових
відкритих онлайнкурсів Prometheus.
4. Семінар «Шляхи
підвищення якості
підготовки студентів і
аспірантів медичних
університетів у
контексті викладання
соціогуманітарних
дисциплін» 16 січня
2020 р.: 10 годин.
Запорізький державний
медичний університет.
Сертифікат від
16.01.2020.
134916

Альков
Володимир
Андрійович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
030301 Iсторiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 011963,
виданий
01.03.2013

6

Історія і
культура
України

Закінчив Харківський
Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна у 2009 р.
Кандидат історичних
наук.
07.00.01 – «Історія
України», кафедра
українознавства
Харківського
національного
університету імені В. Н.
Каразіна, тема
дисертації: «Харків
наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття:
дозвілля міських
мешканців в умовах
модернізації».
Аатестат: кандидата
історичних наук, 2013
р., ДК № 011963.
виданий Атестаційною
колегією Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України 1
березня 2013 р., «Харків
наприкінці XIX – на
початку XX століття:
дозвілля міських
мешканців в умовах
модернізації», 07.00.01
– «історія України»
Закінчив аспірантуру 9
листопада 2012 р.,
школа молодого
викладача 2015 р.,
сертифікат, курси
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи,
2015 р.
Академія імені Яна
Длугоша в Ченстоховій,

сертифікат, “Pedagogical
Traditions and
Innovations in Jan
Dlugosh University", 15
листопада 2017 р.,
Европейский
университет в СанктПетербурге,
сертификат,
«Историческая
антропология»,
4.07.2017 р.,
Европейский
университет в СанктПетербурге,
сертификат,
«Археология
фольклора:
мифологические
мотивы на карте мира»,
20.07.2017 р.,
Европейский
университет в СанктПетербурге,
сертификат,
«Российская империя и
русский национализм»,
22.02.2019 р.
Сертифікат рівня В2
Cambridge English
Assessment.
А9728155, Cambridge
Assessment English,
17/07/2019.
130788

Демочко
Ганна
Леонідівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

196310

Ільїн Вадим
Асистент,
Геннадійович Основне
місце

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

0

Історія і
культура
України

Закінчила Харківський
державний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди, 2004 р.
Кандидат історичних
наук.
Диплом кандидата
наук ДК № 004544 від
17 лютого 2012 р.;
шифр спеціальності
07.00.01 – історія
України
Тема дисертації
«Формування і
розвиток української
радянської системи
охорони здоров’я у
Харкові (1919 – 1934
рр.)»
Вчене звання доцента
присвоєно 17 травня
2018 року Вченою
Радою ХНМУ, атестат
доцента видано на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України 05 липня
2018 року, серія і номер
АД №001152.
Підвищення
кваліфікації – 20142016 рр. навчання в
магістратурі НТУ «ХПІ»
спеціальність
8.18010021 Педагогіка
вищої школи.
Підвищення
кваліфікації – Академія
імені Яна Длугоша, 2017
рік
Сертифікат з
англійської мови, рівень
В2, TEST ID
№233042228АР, вид. 28
березня 2018 року, ESL
MD inc. Official ITEP
testing centre

VI факультет з
підготовки
іноземних

Диплом
магістра,
Харківський

7

Історія і
культура
України

Закінчив Харківський
національний
університет ім. В.Н.

роботи

студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
030301 Історія

Каразіна, 2012р
Кандидат історичних
наук,
МОН України.
07.00.01 історія
України, тема
дисертації:
«Особливості
післявоєнного
відновлення та
розвитку системи
охорони здоров’я в
Харкові (1945-1991)» №
диплома к.і.н. ДК
044376 від 11.10.2017.
1. ХНМУ, сертифікат
про проходження
підготовки на курсах
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
у 2012-2013
навчальному році,
виданий навчальнонауковим центром
ХНМУ у 2013р. 28.05
2014 р.
2.Європейский
университет в СанктПетербурге, сертифікат,
курс «Историчес-кая
антропология»,
20.06.2017 р.
3. ХНМУ, індивідуальна
навчальна програма для
стажування на
робочому місці, тема:
«Суспільствознавчі
дисципліни в сучасній
науці та викладанні»,
затверджена
протоколом № 4
засідання кафедри
суспільних наук від 19
квітня 2019 р.
4. Історичний
факультет ХНУ ім. В. Н.
Каразіна, довідка, курс
«Модерн і модернізація
в Російській імперії та
СРСР (XIX – XX ст.),
17.10.2019 р..
5. Листопад-грудень
2019 р. пройшов
онлайн-курс «Культура
і політика:
багатозначність
взаємозв’язків»Школи
Політичної Аналітики
НаУКМА. Сертифікат
від 05.12.2019 р.
6. 29-31.01.2020 р. –
участь у XVII
міжнародній школісемінарі «Сучасні
педагогічні технології в
освіті», яка відбулася в
НТУ «ХПІ». Сертифікат
(15 годин – 0,5 кредита
ЕСЕS).
Сertificate number –
0062013006, reference
number –
186UA0170019,
20.07.2018 р., Cambridge
Assessment English.
Сертифікат складання
іспиту з англ. мови на
рівень В2: «Cambridge
English Level 1 Certificate
in ESOL International
First (First Certificate in
English, Council of
Europe Level 2)».
Видано 20.07.2018.

190646

Троценко
Олексій
Володимиров
ич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальноуніверситет, рік
наукового
закінчення:
інституту з
1999,
підготовки
спеціальність:
іноземних
030301 Історія
громадян ХНМУ

10

Історія і
культура
України

Закінчив Харківський
державний університет,
1999 рік.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
при НФаУ
Посвідчення №28 до
диплому
№ ХА 115600
«Методика викладання
у вищій школі»
20.03.2015 р.
Курси молодого
викладача при ННЦ
ХНМУ, 2008 – 2009 рр.;
курси підвищення
кваліфікації «Методика
викладання у вищій
школі» при Інституті
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ 2015 р.;
Курс підвищення
кваліфікації:
«Критичне мислення
для освітян (30 годин) –
платформа оплати
курсів Prometheans від
25.01.2020.;
Курс підвищення
кваліфікації за
напрямом «Медіаграмотність». (15 год.)
Свідоцтво № К25418527 під час інтернетконференції «Безпека в
інтернеті»
8-12.02.20;
XVII Міжнародна
школа-семінар «Сучасні
педагогічні технології в
освіті». НТУ ХПІ (15.
Курс підвищення
кваліфікації:
«Англійська для медіа
грамотності (30 год.) –
платформа масових
відкритих он-лайн
курсів Prometheans від
01.09.2020.р.

206843

Лєбєдь Юлія
Федорівна

Викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

9

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2009. «Мова
та література
(давньогрецька,
латинська)». Диплом
ХА № 37338708.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2019 р.

147250

Некрашевич
Тетяна
Василівна

Викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.02030302
мова і
література

3

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2015. «Мова
та література». Диплом
М15 № 036718.
Кандидат педагогічних
наук. ДК № 056540.
Видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 26.02.2020.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2018 р.

201566

Литовська
Олександра

Доцент,
Основне

V факультет з
підготовки

Диплом
кандидата наук

8

Латинська мова
та медична

Закінчила Харківський
національний

87059

Веніамінівна

місце
роботи

Фоміна
Людмила
Володимирів
на

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

ДK 018266,
виданий
21.11.2013

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 007920,
виданий
20.09.2000,
Атестат доцента
ДЦ 001604,
виданий
01.03.2001

33

термінологія

університет імені В. Н.
Каразіна, 2009. «Мова
та література
(давньогрецька,
латинська)». Диплом
ХА № 37338709.
Кандидат філологічних
наук. ДК № 018266.
Видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 21.11.2013.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2016 р.
Сертифікат PTE – B2

Українська мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Харківський державний
університет імені
Горького О. М., 1986
рік, спеціальність
«Українська мова і
література»
кваліфікація «Філолог,
викладач української
мови і літератури»,
диплом НВ № 825204
від 27.06.1986.
Кандидат філологічних
наук, диплом
ДК № 007920 від
20.09.2000, рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України протокол
№ 7-06/7, тема
дисертації:
«Комунікативна
організація
безсполучникового
складного речення
спонукального типу»,
спеціальність –
«Українська мова».
Доцент кафедри
української мови, основ
психології та
педагогіки. Атестат
доцента ДЦ № 001604
від 15. 03. 2001.
Професор ХНМУ
рішенням Вченої ради
університету 21.11.2019
р. Протокол № 10, АП
ХНМУ № 000001.
Член-кореспондент
Національної академії
наук вищої освіти
України, ГО № 008-19
від 25.06.2019.
Гарант освітньопрофесійної програми
«Педагогіка вищої
школи» другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю 011
«Освітні, педагогічні
науки» галузі знань 01
«Освіта / педагогіка».
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
від 13.03.2019 р.
Підвищення
кваліфікації: «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»
Національний
фармацевтичний
університет,
посвідчення № 25 до
диплому
№ 825204 НВ (2012).
Стажування на кафедрі
загальної педагогіки та

педагогіки вищої школи
ХНПУ імені Г. С.
Сковороди,
посвідчення № 06 / 23290 (2018)
Закордонне
стажування: «European
integration and
innovations in
education», Slovenia
(2019)
Закордонне
стажування: Wyższa
Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej
w Chełmie, Polska,
Ewaluacja jakości
kształcenia w
szkolnictwie wyższym
Unii Europejskiej Polskie doświadczenie
(2020).
Сертифікатів про
успішне проходження
дистанційного курсу
«Основи методології
розробки електронних
курсів у сфері медичної
освіти» (45 год)
Підвищення
кваліфікації «The
international skills
development (the
webinar) on the theme
"the cloud storage service
for the online studying on
the example of the zoom
platform"», Lublin,
Republic of Poland
(31.08.202007.09.2020). (45 год)
179767

Калініченко
Ольга
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 013183,
виданий
09.01.2002,
Атестат доцента
02ДЦ 015465,
виданий
19.10.2005
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Українська мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Харківський державний
університет ім.
Горького, 1987 р.,
спеціальність
„Українська мова і
література”,
кваліфікація „Філолог.
Викладач української
мови і літератури”,
диплом спеціаліста ПВ
№763427
Кандидат філологічних
наук, диплом
ДК№0113183, ВАК
України (рішення від 9
січня 2002 року,
протокол 11-06-1),
10.01.01 – українська
література, тема дис.
«Новели В.
Підмогильного:
жанрово-стильова
своєрідність»
Атестат доцента
02ДЦ№015465
19 жовтня 2005 року,
протокол 4/57-Д
НФаУ, посвідчення №
9, цикл підвищення
кваліфікації «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»
, 13.05.2017
Закордонне
стажування: Wyższa
Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej
w Chełmie, Polska,
Ewaluacja jakości
kształcenia w
szkolnictwie wyższym
Unii Europejskiej Polskie doświadczenie

(2020).
171245

Скорбач
Тетяна
Василівна

Викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 005343,
виданий
08.12.1999

50

Українська мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Харківський державний
педагогічний інститут
ім. Г.С. Сковороди,
спеціальність
„Українська мова і
література”,
кваліфікація „Учитель
української мови та
літератури”, диплом АІІ №022073
Кандидат філологічних
наук, диплом
ДК№005343, ВАК
України (рішення від 8
грудня 1999 року,
протокол 34-06/12),
10.01.02 – українська
мова, тема дис.
«Мовний образ
простору в поезіях
Михайла Семенка і
Валер’яна Поліщука»
НФаУ, посвідчення
№29, цикл підвищення
кваліфікації «Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів»,
01.11.2017

188915

Нестеренко
Анастасія
Костянтинівн
а

Викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
030501
Українська мова
та література,
Диплом
кандидата наук
ДK 05343,
виданий
01.07.2016

3

Українська мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2011,
спеціальність
"Українська мова та
література»,
кваліфікація „Магістр
філолог. Викладач
української мови та
літератури, диплом
магістра ХА№41551707
Кандидат філологічних
наук, диплом
ДК№005343, ВАК
України (рішення від 8
грудня 2016 року,
протокол 34-06/12),
10.01.02 – українська
мова
Тема дисертації:
«Функційно-семантичні
та словотвірні вияви
кількісної ознаки в
прикметниках
української мови»
Підвищення
кваліфікації
«Філологічна освіта в
сучасному університеті
– проектний підхід до
організації роботи
згідно з положенням
Європейських
кваліфікаційних рамок
(досвід Університету
Данубіус)» Університет
Данубіус (м.
Сладковічево,
Словацька Республіка)
26.04.17-28.04.17 (120
год.)
Сертифікатів про
успішне проходження
дистанційного курсу
«Основи методології
розробки електронних
курсів у сфері медичної
освіти» (45 год)
Підвищення
кваліфікації «The
international skills
development (the
webinar) on the theme
"the cloud storage service

251963

Гепенко
Людмила
Олександрівн
а

Викладач,
Основне
місце
роботи

37384

Корнейко
Ірина
Василівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

197950

Петрова
Ольга
Борисівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

27

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
KH 013678,
студентів
виданий
Навчально13.02.1997,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 002279,
підготовки
виданий
іноземних
26.06.2001
громадян ХНМУ

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з

Диплом
кандидата наук
KM 006577,
виданий
17.11.1994,
Атестат доцента
ДЦAE 000118,

for the online studying on
the example of the zoom
platform"», Lublin,
Republic of Poland
(31.08.202007.09.2020). (45 год)
Українська мова Харківський державний
(в т.ч. за
університет ім.
професійним
Горького, 1992 р
спрямуванням) спеціальність
«Українська мова і
література»,
кваліфікація «Філолог.
Викладач української
мови і літератури»,
диплом спеціаліста ЦВ
№679579
Підвищення
кваліфікації «The
international skills
development (the
webinar) on the theme
"the cloud storage service
for the online studying on
the example of the zoom
platform"», Lublin,
Republic of Poland
(31.08.202007.09.2020). (45 год)

38

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила факультет
іноземних мов
Харківського
державного
університету ім. А.М.
Горького у 1983 р. За
спеціальністю
«Англійська мова та
література»,
кваліфікація «Філолог,
викладач англійської
мови, перекладач»,
диплом ИВ-І № 189522
від 1 липня 1983 р.
Кандидат філологічних
наук (дисертацію
захищено «13» лютого
1997 року у
спеціалізованій Вченій
раді Харківського
державного
педагогічного
університету ім. Г.С.
Сковороди МОН
України, диплом КН
№ 013678.
Вчене звання доцента
кафедри іноземних мов
присвоєно у 2001 році,
атестат ДЦ № 002279).
Має 120 друкованих
праць.
Стажування у Херфорд
коледж, Оксфорд,
Велика Британія у 2004
р. за програмою “Oxford
Colleges Hospitality
Scheme”, володіння
англійською мовою
підтверджується
дипломом про вищу
освіту.
Останнє підвищення
кваліфікації – 2016 р,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
за темою «Технології
дистанційної освіти».

36

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького, 1983,
спеціальність російська
мова і література,
Кваліфікація Філолог.
Диплом ИВ-І № 026542

117975

Гусак Олена
Григорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

виданий
26.02.1998

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Ізмаїльський
державний
педагогічний
інститут, рік
закінчення:
1998,
спеціальність:
030502
Німецька та
англійська
мови, Диплом
кандидата наук
ДK 000499,
виданий
10.11.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 040038,

18

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

від 27 червня 1983 р.;
та Харківський
державний
педагогічний інститут
ім. Г.С. Сковороди,
2002, Інститут
післядипломної освіти,
Спеціальність
«Англійська мова,
Вчитель англійської
мови». Диплом ДСК №
018171 від 24 червня
2002 р.
Кандидат філологічних
наук, (дисертацію
захищено «17»
листопада 1994 року у
спеціалізованій Вченій
раді Харківського
державного
педагогічного
університету ім. Г.С.
Сковороди МОН
України, диплом КН
№ 006577 від 17
листопада 1994 р. ВАК
України);
Вчене звання доцента
кафедри іноземних мов
присвоєно 26 лютого
1998 р. атестат ДЦ АЕ
№ 00118 МОН
України;
Володіння англійською
мовою підтверджується
дипломом про вищу
освіту. Має 160
друкованих праць.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, цикл
підвищення
кваліфікації
«Лекторська
майстерність
викладача» 18.03-16.04
2019 р.;
КНП «Освітня Агенція
Міста Києва»,
«Європейський
університет»,
«Асоціація Інноваційної
та цифрової освіти»,
курс «Мистецтво
викладання», видано
27.04.2020;
Академія цифрового
розвитку: освітня
програма підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників «Ефективні
рішення Google for
Education для хмарної
взаємодії» 12.11-22.11
2020 р.
Закінчила Ізмаїльський
державний
педагогічний інститут,
1998, факультет
іноземних мов,
спеціальність німецька
та англійська мови.
Диплом СК № 10574278
від 30 червня 1998 р.
Кандидат педагогічних
наук,
диплом ДК № 000499
видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 10 листопада
2011 р.
Вчене звання доцента
кафедри іноземних мов
від 23 вересня 2014 р.

виданий
23.09.2014

атестат 12ДЦ № 040038
Цикл підвищення
кваліфікації «Методика
викладання у вищий
школі», Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів НФаУ
06.02-18.02.2017 р.,
посвідчення № 8 до
диплому № СК
10574278
Закінчила Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна, диплом ЛА ВС
№ 005022 виданий 30
червня 1997 р.,
спеціальність
Прикладна Лінгвістика,
кваліфікація Викладач
англійської мови,
лінгвіст-інформатик,
перекладач, програміст,
викладач інформатики.
Кандидат філологічних
наук,
Диплом кандидата наук
ДК № 066957 видано
рішенням президії
Вищої атестаційної
комісії України від 23
лютого 2011р.
Має 70 друкованих
праць.
Вчене звання доцента
кафедри іноземних мов;
атестат АД № 000904
від 16.05.2018р., МОН
України
Цикл підвищення
кваліфікації "Методика
викладання у вищій
школі" Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, 16.02. 19.03.2018р., посвідчення №19 до диплому
ЛА В С №005022
видано 19.03.2018р.,
Академія цифрового
розвитку: освітня
програма підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників «Ефективні
рішення Google for
Education для хмарної
взаємодії» 12.11-22.11
2020 р.

162532

Богун
Марина
Вадимівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 066957,
студентів
виданий
Навчально23.02.2011,
наукового
Атестат доцента
інституту з
AД 000904,
підготовки
виданий
іноземних
16.05.2018
громадян ХНМУ

13

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

28380

Макаров
Володимир
Олександров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
XM 001144,
студентів
виданий
Навчально18.12.1975,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 032010,
підготовки
виданий
іноземних
27.09.1990
громадян ХНМУ

40

Медична та
біоорганічна
хімія

1)м. Харків, ХНПУ ім.
Г.С. Сковороди,
стажування на кафедрі
теорії і методики
професійної освіти,
2015 р.
2)стажування на
кафедрі початкової та
професійної освіти
ХНПУ ім. Г.С.
Сковороди, 21.09202005.11.2020р.
3)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
4)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

198032

Кальницька

Доцент,

17

Іноземна мова

Харківський

VI факультет з

Диплом

Віолета
Борисівна

Основне
місце
роботи

підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

206967

Овсяннікова
Ганна
Валеріївна

Викладач,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

182752

Кулікова
Оксана
Володимирів
на

Викладач,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

115643

Крайненко

Старший

VI факультет з

спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030502 Мова та
література
(англійська),
Диплом
кандидата наук
ДK 022241,
виданий
26.06.2014

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
педагогічний
університет ім.
Г.С.Сковороди,
рік закінчення:
1998,
спеціальність:
030502
Українська мова
і література та
англійська
мова, Диплом
кандидата наук
ДK 015490,
виданий
04.07.2013

(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

національний
університет імені В.Н.
Каразіна, Спеціальність
«Мова та література
(англійська)»,
кваліфікація Філолог,
викладач англійської
мови та літератури,
німецької мови,
перекладач, диплом
видано 5 липня 2002 р.
ХА 19750939,
Диплом кандидата наук
ДК 022241, 26 червня
2014, Таврійський
національний
університет ім. В.І.
Вернадського,
Вчене звання доцента
кафедри іноземних мов,
АД 002065, виданий 05
березня 2019 р,
Міністерством освіти і
науки України,
Празький інститут
підвищення
кваліфікації
«Організація
навчального процесу,
наукові проекти та
публікаційна діяльність
в університетах
Євросоюзу», 20.11.30.11.2017 р.

0

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Харківський державний
педагогічний інститут
ім. Г.С. Сковороди,
1989, російська мова,
література та іноземна
мова, вчитель
російської мови,
літератури та
англійської мови, ТВ
№801531, диплом
спеціаліста, та
Національний
фармацевтичний
університет, 2014,
Педагогіка вищої
школи, магістр з
педагогіки, ХА
№46703966

8

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила Харківський
державний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди 1998 р
Спеціальність
Українська мова і
література та англійська
мова; Кваліфікація
вчитель української
мови і літератури та
англійської мови. ХА
№10063580 (диплом
спеціаліста),
Кандидат філологічних
наук ДК № 015490,
видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 4 липня 2013
р.;
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, 17 грудня 2018
р., цикл підвищення
кваліфікації
«Використання
комп’ютерних
технологій у
навчальному процесі»

8

Іноземна мова

Закінчила Киргизький

Олена
Володимирів
на

викладач,
Основне
місце
роботи

288619

Юхно
Наталія
Володимирів
на

Викладач

252340

Гордійчук
Дар`я
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Державний
заклад
"Луганський
державний
медичний
університет", рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 029592,
виданий
30.06.2015

(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

державний університет,
Спеціальність –
Англійська мова та
література Кваліфікація
Філолог, Викладач,
Перекладач, Диплом
НВ № 101246
27 червня 1987 р.;
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ
Посвідчення №4 до
диплому НВ 101246
«Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи»
12 листопада 2015 р. ,
17 грудня 2018 р., цикл
підвищення
кваліфікації
«Використання
комп’ютерних
технологій у
навчальному процесі»
04-17.12.2019 р.

0

Іноземна мова
(в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Закінчила Харківський
інститут соціального
прогресу, 2003р,
спеціальність Мова та
література(англійська,
німецька),
Кваліфікація: бакалавр
з філології, диплом
бакалавра ХА
№23567996,
та Харківський інститут
соціального прогресу,
2004 р., спеціальність
Мова та
література(англійська),
Кваліфікація Філолог,
Викладач англійської
мови та літератури,
Викладач німецької
мови, диплом ХА
№25797249;
Національний
фармацевтичний
університет, 2014 р.,
спеціальність
Педагогіка вищої
школи, кваліфікація
Магістр з педагогіки,
диплом магістра ХА №
47210946 Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ цикл підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності» 7.09-5.10
2020 р.

2

Анатомія
людини

Закінчила ДЗ
«Луганський
державний медичний
університет», 2012р,
лікар-стоматолог АН
43353220
Кандидат медичних
наук ДК 029592 від
30.06.2015
Стажування:
Університет Джозефа
Сафаріка, м. Кошице
(Словакія), №029,
24.06-29.06.2018р.
тема: «Анатомія
людини» (108 год).
Сертифікат з
англійської мови British
Council Ukraine

23.08.2019 Ідент.код
38670929 № 4
148997

Дерев`янчен
ко Наталя
Володимирів
на

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
бакалавра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
030508
Філологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 018265,
виданий
21.11.2013,
Атестат доцента
AД 002431,
виданий
23.04.2019

0

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2009.
«Мова та література
(давньогрецька,
латинська)».
Диплом ХА №
37338707. Кандидат
філологічних наук. ДК
№ 018265. Видано на
підставі рішення
Атестаційної колегії від
21.11.2013.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації
«Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи», 2016 р.
Сертифікат ITEP – C1.

159306

Лозенко
Вікторія
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет ім.
В.Н. Каразіна,
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
030508
Філологія

13

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2003.
«Філологія». Диплом
ХА № 23440467.
Кандидат філологічних
наук. ДК № 030150.
Видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 30.06.2015.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації
«Лекторська
майстерність
викладача», 2017 р.

157350

Зана
Людмила
Юріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет ім.
В.Н. Каразіна,
рік закінчення:
2004,
спеціальність:
030508
Філологія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
053 Психологія,
Атестат доцента
12ДЦ 047011,
виданий
25.02.2016

13

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2004.
«Філологія». Диплом
ХА № 25708008.
Кандидат філологічних
наук. ДК № 008705.
Видано на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 26.09.2012.
НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації «Сучасні
технології навчання»,
2019 р.

193188

Дюрба Діна
Вікторівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

9

Латинська мова
та медична
термінологія

Закінчила Харківський
національний
університет імені В. Н.
Каразіна, 2010. «Мова
та література
(латинська,
давньогрецька)».
Диплом ХА №
39567279. Кандидат
філологічних наук. ДК
№ 040877. Видано на
підставі рішення
Атестаційної колегії від
27.02.2017.

НФАУ, курси
підвищення
кваліфікації
«Лекторська
майстерність
викладача», 2016 р.
251050

Новікова
Катерина
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

56883

Сирова Ганна Завідувач
Олегівна
кафедри,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

2

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2003 р., медикопрофілактична справа.
Диплом ХА№ 21691333
Сертифікат лікаряспеціаліста №5231 від
30.06.2004,
спеціальність
"Епідеміологія".
Сертифікат лікаряспеціаліста №1421 від
24.12.2008,
спеціальність "Гігіена
дідей та підлітків".
Сертифікат лікаряспеціаліста№577 від
19.12.2012 спеціальність
"Гігіена дітей та
підлітків".
Магістр за
спеціальністью "Освітні,
педагогичні науки",
диплом М20№064072
від
28.02.2020р.Національн
ий фармацевтичний
університет.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
бакалавра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
магістра,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2012,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 001001,
виданий
17.05.2012,

10

Медична та
біоорганічна
хімія

1) м. Харків, НФаУ,
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
«Новітні напрямки
розвитку та
удосконалення
забеспечення якості у
фармації»,
07.09.17-06.10.17р.
2)The interdisciplinary
professional development
program in the
framework of the fourth
international research
and practice conference
"Ukraine - EU. Modern
technology, business and
law"
(стажування), Slovak
Republic - Czech
Republic, Technical
University of Kosice and
DTI University in
Dubnica nad Vahom,
Slovak Republic, April
24-28, 2018
3) навчання на семінарі
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції, ХНМУ,
сертифікат, номер
31/2018 від 27.06.2018р.
4) Сертифікат ITEP
рівня В2 з англійської
мови відповідно до

Диплом
кандидата наук
ДK 030148,
виданий
30.06.2005,
Атестат доцента
12ДЦ 019780,
виданий
03.07.2008,
Атестат
професора 12ПP
009085,
виданий
21.11.2013

Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 27.07.2018р.
5) Член Вченої ради
університету
6) Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
7. Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».
8. Член Вченої ради
ННІ ПІГ ХНМУ
9. Член спеціалізованої
вченої ради при НФаУ Д
64.605.01
10. Голова навчальнометодичної комісії ННІ
ПІГ ХНМУ
11. академік по
відділенню хімії,
хімічної технології та
фармації ГО «НАН ВО
України»
12.Академік, дійсний
член, МГО Міжнародна
Академія Екології
13. Член апробаційної
ради з теоретичної
медицини ХНМУ
14. Керівник
ініціативної НДР
кафедри
15. Член редколегії
фахового журналу
"Фармацевтичний
часопис".
16. "Почесний доктор
університету
"Львівський
Ставропігіон"

137419

Сухоносов
Роман
Олександров
ич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 041609,
виданий
27.04.2017

4

Анатомія
людини

Закінчив Харківський
національний
медичний університет у
2010 році «Педіатрія»,
лікар, ХА39670148.
Кандидат медичних
наук, ДК041609, видано
Міністерство освіти і
науки України 27.04.17
р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів НФАУ,
посвідчення №259 до
диплома №ХА39670148
Видано 03.10.18
Стажування:
Університет Джозефа
Сафаріка, м. Кошице
(Словакія), №008,
24.06-29.06.2018р.
тема: «Анатомія
людини» (108 год).

252385

Шкляр Антон Асистент,
Сергійович
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110105 Медикопрофілактична
справа, Диплом
спеціаліста,
Приватне
акціонерне

1

Анатомія
людини

Закінчив Харківський
державний медичний
університет у 2002 році
диплом
ХА21046251,спеціаліст,
лікар
МАУП 2016, диплом С17
№ 009464 спеціаліст,
юрист
ХНУ 2017, диплом С17
№ 091140 спеціаліст,
філологія
УІПА 2019, диплом М19
№ 010935,
магістр, Освітні

товариство
"Вищий
навчальний
заклад
"Міжрегіональн
а Академія
управління
персоналом",
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
035 Філологія,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 039019,
виданий
18.01.2007

педагогічні науки,
педагогічний та
науково-педагогічний
працівник
Диплом к.мед.н. ДК
039019 від 18 січня
2017р.
Сертифікат № 2125
ХМАПО "Санологія" від
28.12.2017
Сертифікат з
англійської мови
12471A82AP, iTEP,
07.10.2019

326272

Малахов
Станіслав
Сергійович

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Державний
заклад
"Луганський
державний
медичний
університет", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 053678,
виданий
15.10.2019

1

17043

Степаненко
Олександр
Юрійович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 008261,
виданий
05.03.2019,
Диплом
кандидата наук
KH 015054,
виданий
24.04.1997,
Атестат доцента
ДЦ 005285,
виданий
20.06.2002

28

Анатомія
людини

Закінчив ДЗ
«Луганський
державний медичний
університет» у 2013 році
спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація лікар; АН
№45267637
Кандидат медичних
наук диплом ДК
№053678 від 15 жовтня
2019 року
Сертифікат з
англійської мови iTEP
Academic-Plus Exam від
19 червня 2019 року

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1991, педіатрія, Диплом
РВ №825142, лікарпедіатр МН290509 від
15.10.1996р.
Доцент кафедри
гістології, атестат ДЦ
№005285 МОН України
від 20 червня 2002р.
Д.м.н., ДД № 008261,
2019 р., 14.00.03,
«нормальна анатомія»
К.м.н., диплом КН №
015054, патологічна
анатомія.
Завідувач кафедри
гістології, цитології та
ембріології з 2014 року
Член апробаціїної
вченої ради при
Харківськом
національном
медичном університеті
Сертифікат іTEP рівня
В2 з англійської мови
(Academic-PlusExam) –

Upper Intermediate level
(CEFR B2). ESLMDInc.,
Ukrainiandivision,
Kharkiv, Freedomsquare,
7, office 314. 25.06.19.
Test ID 11995A35AP
New and innovative
teaching methods in
medicine. Medical
university of Lublin,
13.05-31.05 2019р;
NR12/01/19
New and innovative
teaching methods.
University of economics
in Krakov, 04.05-29.05
2020р
Керівник НДР Кафедри
: Розробка нових
методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології»
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
166691

Мірошниченк Професор,
о Олена
Основне
Вікторівна
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 028589,
виданий
10.11.1970,
Атестат доцента
ДЦ 035676,
виданий
23.04.1980,
Атестат
професора ПP
001018, виданий
18.11.1993

48

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,1962
Педіатрія. Диплом
Р№070599
Кандидат медичних
наук ММД№028589 від
19.02.1971 р
Доцент кафедри
гістології, атестат ДЦ
№035676 МОН України
від 23 квітня 1980р.
Професор кафедри
гістології, цитології та
ембріології атестат
ПР№001018 від 18
листопада 1993р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

68244

Самосудова
Людмила
Вікторівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 014921,
виданий
08.06.1982

39

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1977, Педіатрія, Диплом
АІ№935794
Кандидат медичних
наук МД №014921 від
24.11.1982р ВАК
України
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

2324

Деєва Тетяна
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 004940,
виданий
10.11.1999,
Атестат доцента

14

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний університет
ім.О.М.Горького, 1984,
біологія. Диплом КВ №
787394
Кандидат біологічних

12ДЦ 025298,
виданий
01.07.2011,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
005920,
виданий
15.07.2007

199786

Карамишев
Василь
Дмитрович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 044386,
виданий
11.03.1975,
Атестат доцента
ДЦAE 001697,
виданий
02.11.1999

14

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

199507

Рихлік
Світлана
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 059143,
виданий
14.04.2010,
Атестат доцента
12ДЦ 041028,
виданий
22.12.2014

12

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

наук, ДК № 004940,
1999 р., 14.00.03,
«нормальна анатомія».
Диплом Старшого
наукового
співробітника зі
спеціальності
"цитологія, клітинна
біологія, гістологія" АС
№005920 від
15.02.2007р.
Доцент кафедри
гістології, цитології та
ембріології від 01 липня
2011р, атестат 12ДЦ
№025298МОН України.
Сертифікат іTEP рівня
В2 з англійської мови
(Academic-PlusExam) –
Upper Intermediate level
(CEFR B2). ESLMDInc.,
02. 01.06.18. Test ID
223580044АР
Курси підвищення
кваліфікації при ХНФУ
«Інноваційні підходи до
викладання медикобіологічних дисциплін у
контексті сучасних
тенденцій розвитку
медичної та
фармацевтичної
освіти», березень, 2020
р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчив Харківський
медичний інститут,
1969 Педіатрія, Диплом
С№319954
Кандидат медичних
наук ММД№044386
1975 р, нормальна
фізіологія
Доцент кафедри
гістології, цитології та
ембріології з 1999р. ДЦ
№2001697 МОН
України.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчила Харківський
державний університет,
біологія. Диплом ЛН
№010284 1997 Біолог,
викладач біології та
хімії
Сертифікат лікаряспеціаліста №466 від
27.12.97р, спеціальність
“Лабораторна
діагностика”
Кандидат медичних
наук ДК №059143 від
14.04.2010р ВАК

131486

Верещакіна
Вікторія
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
медичний
інститут, рік
закінчення:
1991,
спеціальність: ,
Диплом
кандидата наук
ДK 027515,
виданий
09.02.2015,
Атестат доцента
AД 001140,
виданий
19.04.2018

8

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

83792

Єрохіна
Вікторія
Валеріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Державний
заклад
"Луганський

5

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

України; нормальна
анатомія
Доцент кафедри
гістології від
22.12.2014р, атестат
12ДЦ №041028МОН
України.
Курси підвищення
кваліфікації посв.
№384 26.12.18р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчила Харківський
медичний інститут, 1991
Педіатрія
Диплом УВ№754078
Сертифікат лікаряспеціаліста №205 від
10.04.2001р.,
спеціальність
“Фізіотерапія”.
Сертифікат лікаряспеціаліста №501 від
14.07.2003р,
спеціальність
“Рефлексотерапія”.
Кандидат медичних
наук ДК №027515 від 9
лютого 2005р ВАК
України (14.01.33
Курортологiя та
фiзiотерапiя)
Доцент кафедри
гістології від 5
липня2018р, атестат
АД№0001140МОН
України.
Сертифікат
Cambridgeenglish рівня
В2 з англійської мови
від 17 липня 2017р.
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації; "Сучасні технології
навчання", 2017р.,
посвідчення номер 1.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
"Інноваційні технодогії
викладання", квітень
2020, реєстраційний
номер 66
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"
Закінчила Луганський
державний медичний
університет, 2012
Лікувальна справа,
Диплом АН№43467606

державний
медичний
університет", рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 033748,
виданий
25.02.2016,
Атестат доцента
AД 003826,
виданий
16.12.2019

Кандидат медичних
наук ДК №033748 від
25 лютого 2016 р ВАК
України
(нормальна анатомія)
Доцент кафедри
гістології, цитології та
ембріології , атестат
АД№003826 МОН
України від 16.12.2019р.
Сертифікат
Cambridgeenglish рівня
В2 з англійської мови
від 17 липня 2017р.
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти.
International
postgraduate practical
internship “New and
innovative teaching
methods” Malopolska
School of Public
Administration, Krakow,
September 10-28, 2018.
Certificate
№2035/MSAP/2018.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

14534

Алєксєєва
Вікторія
Вікторівна

Асистент,
Сумісництво

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

4

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2010 р., лікувальна
справа). Диплом
ХА№39596875
Магістр за
спеціальністю "Освітні,
педагогичні науки",
диплом М20№015392
від 31.01.2020р.УІПА.
Сертифікат лікаряспеціаліста №4697 від
27.06.12, спеціальність
“Отоларингологія”.
Сертифікат лікаряспеціаліста №1831 від
5.11.2018, спеціальність
“Дитяча
отоларингологія”.
Курси на базі НМАПО
ім. Шупика "
Невідкладна допомога в
дитячій
оториноларингології "
01.06-15.06.2020р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

252342

Горєлова
Вікторія
Михайлівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Харківська
державна
зооветеринарна
академія, рік

9

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківську
державну
зооветеринарну
академію 2004 р.
Диплом ХА№25898833
Диплом магистра за

284586

Губенко
Ірина
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

165555

Клочко
Наталя
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

138305

Рикова Юлія Доцент,
Олександрівн Основне
а
місце
роботи

І медичний
факультет

закінчення:
2003,
спеціальність:
1302
Зооінженерія,
Диплом
спеціаліста,
Харківська
державна
зооветеринарна
академія, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
1302
Зооiнженерiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
091 Біологія
Диплом
спеціаліста,
Українська
державна
академія
залізничного
транспорту, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
0502
Менеджмент
організацій

Диплом
спеціаліста,
Луганський
державний
медичний

спеціальність “Біологія”
М19 № 000497 від
4.01.2019р.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

1

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
1998., лікувальна
справа. Диплом ЛБ
НХ№002190
Сертифікат лікаряспеціаліста №3496 від
30.06.2004р,
спеціальність
“Неврологія”.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

12

Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 1999 р.,
лікувальна справа.
Диплом МВ
НХ№004918
Сертифікат лікаряспеціаліста №1503 від
30.06.2000г.,
спеціальність
“Терапія”.
Курси підвищення
кваліфікації НФаУ
«Лекторська
майстерність
викладача» з 21.03 по
19.04.2016 г., посв.№ 11.
Cпіввиконавець НДР
кафедри “Розробка
нових методів оцінки
морфофункціонального
стану клітин, тканин та
органів у нормі та
патології”
Дісний член: "Наукове
товариство анатомів,
гістологів, ембріологів і
топографоанатомів
України"

5

Анатомія
людини

Закінчила Луганський
державний медичний
університет у 2004 році
за спеціальністю
«Педіатрія» АН

університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 051868,
виданий
29.04.2008,
Атестат доцента
AД 002436,
виданий
23.04.2019

157901

Петюніна
Валентина
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ФЦ 000267,
студентів
виданий
Навчально22.04.1981,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 004296,
підготовки
виданий
іноземних
15.04.1993
громадян ХНМУ

194784

Крівченко
Юрій
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

139785

Козуб
Світлана
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

№25499973
Кандидат медичних
наук ДК № 051868. 28
квітня 2009року. Вища
атестаційна комісія
України.
Доцент АД №002436
Міністерство освіти і
науки України
рішенням вченої ради
ХНМУ від 21 лютого
2019 р. видано 23 квітня
2019р.
ПК 05.09.2011 по
30.09.2011 «Психологопедагогічні засади
медичної освіти.
актуальні проблеми
анатомії людини».
Національного
медичного університету
імені Богомольця,
Сертифікат з
англійськрї мови iTEP
Academic –Plus
Exam(CEFR B2) 10
december 2018 Test
ID#:10813А24АР
27

Медична та
біоорганічна
хімія

1) м. Харків, НФаУ,
ІПКСФ, «Основи
педагогічної
майстерності», 2017 р.
2)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
3)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

Диплом
кандидата наук
ДK 015475,
виданий
03.07.2002,
Атестат доцента
12ДЦ 028958,
виданий
10.11.2011

17

Анатомія
людини

Диплом ЛТ ВЕ
№000109 Харківський
державний медичний
університет 1997р.
«Педиатрія»
Кандидат медичних
наук ДК № 015475
Вища атестаційна
комісія України 3 липня
2002р. нормальна
анатомія.
Доцент 12ДЦ №
028958 кафедри
анатомії людини
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
10 листопада 2011р.
Національний
фармацевтичний
університет посвідчення
№29 «Методика
викладання у вищій
школі» 19 березня
2018р.

Диплом
спеціаліста,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
091602 Хімічна
технологія
неорганічних
речовин,
Диплом
кандидата наук
ДK 005238,

9

Медична та
біоорганічна
хімія

1)Польща, м. Варшава,
«Інновації в науці й
освіті», Університет
імені кардинала С.
Вишинського, 0619.11.2017 р.
2)НФаУ Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації,
13.04-24.04.2020р.
«Інноваційні технології
викладання»
3)Сертифікат ITEP
рівня С1 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної

виданий
17.02.2012,
Атестат доцента
AД 001420,
виданий
14.06.2018

освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 21.03.2018р.
4)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
5)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR»

155968

Тішакова
Доцент,
Тетяна
Основне
Станіславівна місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Мова та
література
(англійська),
Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет ім.
В.Н. Каразіна,
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
070301 Хiмiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 003663,
виданий
19.01.2012,
Атестат доцента
AД 001155,
виданий
05.07.2018

3

Медична та
біоорганічна
хімія

1)Польща, м. Варшава
«Інтернаціоналізація та
мобільність у вищій
школі. Організація
навчального процесу,
інноваційні методи та
технології навчання у
вищих навчальних
закладах Польщі»,
«Collegium Civitas», 2025.11. 2017 р.
2)НФаУ Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації,
12.10-16.11.2020р.
«Специфіка підготовки
іноземних здобувачів
вищої освіти»
3)Сертифікат ITEP
рівня В2 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 01.02.2018р.
4)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
5)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

122955

Лук`янова
Лариса
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 053489,
виданий
08.07.2009,
Атестат доцента
AД 001421,
виданий
23.10.2018

8

Медична та
біоорганічна
хімія

1)The interdisciplinary
professional development
program in the
framework of the fourth
international research
and practice conference
"Ukraine - EU. Modern
technology, business and
law" (стажування),
Slovak Republic - Czech
Republic, Technical
University of Kosice and
DTI University in
Dubnica nad Vahom,
Slovak Republic, April
24-28, 2018.
2)Сертифікат ITEP
рівня В2 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 15.03.2018р.
3)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України»
4)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR»

195558

Левашова

Доцент,

VI факультет з

Диплом

7

Медична та

м. Харків, НФаУ,

Ольга
Леонідівна

Основне
місце
роботи

підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
державний
Навчальноуніверситет, рік
наукового
закінчення:
інституту з
1994,
підготовки
спеціальність:
іноземних
01.08 Хімія,
громадян ХНМУ
Диплом
кандидата наук
ДK 005551,
виданий
29.03.2012

біоорганічна
хімія

Посвідчення № 19,
ІПКСФ, «Основи
педагогічної
майстерності»,
05.10.2016 р.
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 02.04.2018р
Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

107454

Каліненко
Ольга
Сергіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
070301 Хiмiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 047248,
виданий
16.05.2018

3

Медична та
біоорганічна
хімія

1) м. Харків, ХНМУ,
сертифікат, курси
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача», у 2016-2017
н.р.
2) Wyzszum Seminarium
Duchownym
Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego,
м. Варшава, Сертифікат,
тема «Академічний
плагіат», 21.09.2019р.
3)Сертифікат ITEP
рівня В2 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, ESL MD inc.
Official iTEP testing
centre, 07.09.2018р.
4)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
5)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

192341

Савельєва
Олена
Валеріївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
кандидата наук
ДK 051815,
виданий
23.04.2019

12

Медична та
біоорганічна
хімія

1)НФаУ Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
17.03.-10.04.2020 р.
«Основи психологопедагогічної
підготовки»
2)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
3)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».

188545

Чаленко
Наталія
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

VI факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2014,

0

Медична та
біоорганічна
хімія

1) м. Харків,
Національний
технічний університет
«ХПІ», 2014 р.,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів. Диплом

спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи

287650

Присяжний
Олександр
Васильович

Асистент

26764

Вовк Олег
Юрійович

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Луганський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
доктора наук ДД
002079,
виданий
31.05.2013,
Атестат доцента
12ДЦ 035763,
виданий
04.07.2013,
Атестат
професора AП
001099,
виданий
20.06.2019

0

Медична та
біоорганічна
хімія

5

Анатомія
людини

магістра з відзнакою ХА
№ 45978103 від
24.02.2014р.
2) направлена на ФПК у
м. Харкові у 2019 році,
НФаУ, цикл
«Психологія
професійної діяльності
та особистості
викладача ВНЗ»,
навчання з 04.11.19р по
03.12.19р.
3)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
4)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».
1)м. Харків, ХНМУ,
сертифікат, курси
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача», у 2018-2019
н.р.
2)Член Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація
фармакологів України».
3)Член міжнародного
союзу фундаментальної
та клінічної
фармакології
«IUPHAR».
Закінчив Луганський
державний медичний
університет, 2003р.,
лікувальна справа, АН
№22686809, лікар
Доктор медичних наук
(ДД № 002079 від
31.05.2013 р. за
спеціальністю
нормальна анатомія,
14.03.01)
Професор кафедри
анатомії людини,
атестат АП №001099,
виданий на підставі
рішення Атестаційної
колегії МОН України
від 20 червня 2019 р.
Науковий керівник
науково-дослідної
роботи кафедри
анатомії людини
ХНМУ: «Індивідуальна
анатомічна мінливість
краніотопографічних
особливостей та
просторових
взаємовідношень
ділянок голови людини
в постембріональному
періоді онтогенезу» №
держреєстрації –
0118U000954
Науково-практичне
стажування для
медичних працівників,
з метою ознайомлення
з практичним
застосуванням
медицини
європейського зразка
Institute of International
Academic and Scientific
Cooperation, Poland,
Сертифікат з
англійської мови iTEP

Academic-Plus Exam
05 April 2019
157488

Терещенко
Анатолій
Олександров
ич

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 059515,
виданий
17.04.1992,
Атестат доцента
ДЦAP 002353,
виданий
21.03.1996,
Атестат
професора ПP
002979,
виданий
17.02.2005

41

Анатомія
людини

Закінчив Харківський
медичний інститут, 1975
р., лікувальна справа,
лікар, диплом з
відзнакою АІ 935701
Кандидат медичних
наук, КД №059515,
Рішенням Ради
Харківського медичного
інституту, 17.04.1992
року,
Професор кафедри
анатомії людини ПР
№002979 рішенням
Атестаційної колегії
МОН України,
17.02.2005 року
МОЗ України
Харківський
національний медичне
університет ННІПО,
посвідчення ТУ
№01896866/000461-18,
"Доказова медицина з
основами сучасної
епідеміології та
біологічної статистики".

87037

Боягіна Ольга Професор,
Дмитрівна
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 008258,
виданий
05.03.2019,
Атестат доцента
AД 001139,
виданий
05.07.2018

8

Анатомія
людини

Харківський державний
медичний університет,
2001 р., спеціальність
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар.
ХА № 14974789
Харківський
національний
медичний університет,
2015 р., спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація –
викладач вищих
навчальних закладів.
Доктор медичних наук.
Диплом доктора наук
ДД №008258 від
05.03.2019
Медичний університет в
м. Люблін, міжнародне
післядипломне
практичне стажування
«New and innovative
teaching methods in
medicine», 0729.10.2019, сертифікат
NR 30/02/2019 від
29.10.2019.
Сертифікат з
англійської мови
English second language
made direct Certificate of
Proficiency Upper
Intermediate Level
(CEFR B2) iTEP
Academic-Plus Exam
26.03.2018

153115

Ікрамов
Володимир
Борисович

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Луганський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 006540,
виданий
17.05.2012,
Атестат доцента

5

Анатомія
людини

Закінчив Луганський
державний медичний
університет, 2002р.,
лікувальна справа, АН
№17921002, лікар,
Кандидат медичних
наук. (ДК 006540 від 17
травня 2012р. за
спеціальністю
нормальна анатомія,
14.03.01)
Доцент, АД №003309,
15.10.2019р.
Університет Кардинала
Стефана Вишинського у
Варшаві (UKSW)
спільно із Інститутом

Доцент,
Основне
місце
роботи

AД 003309,
виданий
15.10.2019

Міжнародної
Академічної і Наукової
Співпраці (IIASC) та
Фундацією АDD. Тема:
«Інновації в науці та
освіті: виклики
Сертифікат з
англійської мови IELTS
– B2.
17UA000066IKRV001A,
виданий University of
Cambridge, 20.04.2017

199936

Жарова
Доцент,
Наталія
Основне
Валентинівна місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 001509,
виданий
10.11.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 040045,
виданий
23.09.2014

13

Анатомія
людини

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2001 р.
спеціальність
«лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар. ХА
№14974827
Кандидат медичних
наук, ДК № 001509
10.11.2011
«Морфофункціональні
особливості судин та
нервів яєчників»,
14.03.01, спеціальність –
нормальна анатомія
Атестат доцента 12ДЦ
№ 040045, 23.09.2014
ХНМУ, посвідчення про
підвищення
кваліфікації викладачів
«Школа молодого
Викладача» 2009р.
НФаУ Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації.
посвідчення
«Методика викладання
у вищій школі»
19.02.2014
Сертифікат з
англійської мови
English second language
made direct Certificate of
Proficiency Advance
Level (CEFR C1) ITEP
Academic-Plus Exam
29.05.2018

16084

Ізмайлова
Луїза
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 006785,
виданий
15.06.1978,
Атестат доцента
ДЦ 005211,
виданий
03.11.1994

48

Анатомія
людини

Закінчила Харківський
медичний інститут у
1969 році, лікувальна
справа, лікар, Ч
№620812, спеціаліст
Кандидат медичних
наук, МД№006785, ВАК
України, 15 червня, 1978
Доцент, ДЦ, №005211,
анатомія людини, 3
листопада, 1994

89099

Ладна Ірина
Вячеславівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 004635,
виданий
28.02.1994,
Атестат доцента
12ДЦ 028959,
виданий
10.11.2011

16

Анатомія
людини

Закінчила Харківський
медичний університет30.06
1986р.Спеціальністьлікувальна справа
Кваліфікація-лікар
Диплом ЛВ№430632
Кандидат медичних
наук Диплом КН №
004635
Вища атестаційна
комісія України
28.02.1994р.
Доцент Атестат 12дц
№028959 Кафедра
анатомії людини
Міністерство освіти і
науки,молоді та спорту
10 листопада 2011р
МОЗ Національний
фармацевтичний
університет

Посвідчення
№10,24.06. 2016 Тема:
«Сучасні технології
навчання»
Сертифікат В-2 МК
641908 І ТЕР,
18.06.2019р
21500

Лупир
Марина
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 053401,
виданий
08.07.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 038006,
виданий
14.02.2014

11

Анатомія
людини

Закінчила Харківський
державний медичний
університет у 2004 році,
лікувальна справа,
лікар, ХА №25680460,
спеціаліст,
Кандидат медичних
наук, ДК№053401, ВАК
України, 8 липня, 2009
року
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ, посвідчення
№112 до диплому № ХА
25680460, «Лекторська
майстерність
викладач», з18.03 по
16.04.19.

159562

Бабій Леся
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
1501 Державне
управління,
Диплом
кандидата наук
ДK 068075,
виданий
31.05.2011

8

Анатомія
людини

Закінчила Харківський
державний медичний
університет,2000,
лікувальна справа,
лікар, МА НХ
№ 013774
пХарківський
регіональний інститут
державного управління
НАДУ при
Президентові України,
2004, «Державне
управління», магістр
державного управління
Кандидат медичних
наук
ДК №068075, судова
медицина, Національна
медична академія
післядипломної освіти
імені П.Л.Шупика
31.05.2011 Д 26.613.03
Національний
фармацевтичний
університет,
Посвідчення,
«Інноваційні підходи до
викладання медикобіологічних дисциплін у
контексті сучасних
тенденцій розвитку
медичної та
фармацевтичної
Сертифікат з
англійської мови iTEP
Academic-Plus Exsam
16.04.2019

194919

Шевцов
Олександр
Олександров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 004788,
виданий
24.02.1994,
Атестат доцента
ДЦ 009836,
виданий
16.12.2004

16

Анатомія
людини

Закінчив Харьковский
медицинский институт
1990р. Гигиена,
санитария,
эпидемиология РВ №
825059
Кандидат медичних
наук КН № 004788
Вища атестаційна
комісія України 24
лютого 1994р
Доцент ДЦ № 009836
кафедри анатомії
людини Міністерство
освіти і науки 16 грудня
2004р.
Національний
фармацевтичний
університет посвідчення

№91 «Методика
викладання у вищій
школі» 15 березня
2019р.
162097

Горяїнова
Галина
Вячеславівна

Доцент,
Сумісництво

58733

Полікарпова
Ганна
Валеріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
KH 015069,
студентів
виданий
Навчально24.04.1997,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 005277,
підготовки
виданий
іноземних
20.06.2002
громадян ХНМУ

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет ім.
В.Н. Каразіна,
рік закінчення:
2005,
спеціальність:
070407
Генетика,
Диплом
кандидата наук
ДK 048910,
виданий
23.10.2018

28

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1985, „педіатрія”,
диплом КВ№801925 з
відзнакою.
Кваліфікація лікарпедіатр.
Захистила кандидатську
дисертацію 14.03.01 –
нормальна анатомія,
диплом КН № 015069,
виданий рішенням
спеціалізованої Вченої
Ради ХДМУ МОЗ
України 24.04.1997 р.,
Отримала вчене звання
доцента кафедри
оперативної хірургії та
топографічної анатомії,
атестат доцента
присвоєно рішенням
Атестаційної колегії
МОН України ДЦ №
005277 від 20.06.2002 р.
Пройшла цикл
підвищення
кваліфікації при
інституті підвищення
кваліфікації спеціаліст
фармації НфаУ за
програмою «Сучасні
технології навчання»
(156 годин), сертифікат
№ 255 від 01 жовтня
2019 р.

12

Біологічна хімія Закінчила Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна, 2004р.,
напрям підготовки
«Біологія»,
кваліфікація бака-лавра
біолога. Диплом
бакалавра
ХА№25753554,
Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна, 2005р.
спеціальність
«Генетика»,
кваліфікація – магістр
генетики, викладач.
Диплом магістра
ХА№281317
Кандидат біологічних
наук, дилом ДК №
048910, виданий на
підставі рішення
Атестацій-ної колегії
МОН України
23.10.2018р., 14.01.32 –
«медична біохімія»
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармаціїї
Національного
фармацевтичного
університету.
Посвідчення № 129 до
диплому ХА № 28131775
«Основи психологопедагогічної підготовки
викла-дачів» 14.05.2018
Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowuch i
Komunikacji Społecznej,
Chełm, Poland.
Zaswiadczenie nr 162
“Europejskie kryteria
oceny programowej i

standardy jakosci
ksztalcenia – polskie
doswiadczenia”
27.06.2019”
Certificate of proficiency
iTEP B2
Official iTEP test Center
26.05.2017
96159

Горбатовська
Наталя
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

100621

Кондрусик
Наталія
Юріївна

Доцент,
Сумісництво

VII факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 056693,
виданий
16.12.2009,
Атестат доцента
12ДЦ 044422,
виданий
29.09.2015

20

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000836.
Закінчила Харківський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України, 2012,
«Державне
управління», диплом
магістра державного
управління ХА
№41987661.
ХДМУ Диплом магістра
медицини ММ №001150-20/96 спеціальність
«Стоматологія» від
22.11.1996р.
НфАУ «Сучасні
технології навчання»,
посвідчення №239 від
03.10.2018р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
тематичне
удосконалення
«Профілактика
стоматологічних
захворювань»:
посвідчення до диплому
ХА № 43580218 від 2017
р.
сертифікат лікаряспеціаліста № 1688 від
03.11.2017р.,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)

29

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1990, „педіатрія”,
УВ№965385 з
відзнакою.
Кваліфікація лікарпедіатр.
Захистила кандидатську
дисертацію, диплом ДК
№ 056693, виданий
ВАК України 16.12.2009
р., 14.03.01 – нормальна
анатомія,
Отримала вчене звання
доцент кафедри
оперативної хірургії та
топографічної анатомії,
атестат доцента 12ДЦ
№ 044422 Атестаційна
колегія МОН України
від 29.09.2015 р.
Пройшла цикл
підвищення
кваліфікації при
інституті підвищення

кваліфікації спеціаліст
фармації НфаУ „Сучасні
технології навчання”,
посвідчення про
підвищення
кваліфікації викладачів
№ 7 до диплому
УВ№965385 від 03
жовтня 2017 р.
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760730.
ХНМУ
клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № №04/11
від 31.08.2009р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Основи педагогічної
майстерності»
Посвідчення №269 від
01.11.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)

85318

Бурцева
Олена
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Виробнича
стоматологічна
практика

18020

Гоєнко Олена Асистент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

5

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438341.
Магістр медицини,
2008, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№35348236, від
31.07.2008р., ХДМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
ННЦ ХНМУ «Школа
молодого викладача»
2016-2017

18020

Гоєнко Олена Асистент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

5

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438341.
Магістр медицини,
2008, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№35348236, від
31.07.2008р., ХДМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
ННЦ ХНМУ «Школа
молодого викладача»
2016-2017

18020

Гоєнко Олена Асистент,
Миколаївна
Основне
місце

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський

5

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,

роботи

96159

Горбатовська
Наталя
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

252379

Соловей
Асистент
Вікторія
Олександрівн
а

96159

Горбатовська
Наталя
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи

Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438341.
Магістр медицини,
2008, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№35348236, від
31.07.2008р., ХДМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
ННЦ ХНМУ «Школа
молодого викладача»
2016-2017
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000836.
Закінчила Харківський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України, 2012,
«Державне
управління», диплом
магістра державного
управління ХА
№41987661.
ХДМУ Диплом магістра
медицини ММ №001150-20/96 спеціальність
«Стоматологія» від
22.11.1996р.
НфАУ «Сучасні
технології навчання»,
посвідчення №239 від
03.10.2018р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
тематичне
удосконалення
«Профілактика
стоматологічних
захворювань»:
посвідчення до диплому
ХА № 43580218 від 2017
р.
сертифікат лікаряспеціаліста № 1688 від
03.11.2017р.,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)

20

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760697.

20

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000836.
Закінчила Харківський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління

при Президентові
України, 2012,
«Державне
управління», диплом
магістра державного
управління ХА
№41987661.
ХДМУ Диплом магістра
медицини ММ №001150-20/96 спеціальність
«Стоматологія» від
22.11.1996р.
НфАУ «Сучасні
технології навчання»,
посвідчення №239 від
03.10.2018р.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти,
тематичне
удосконалення
«Профілактика
стоматологічних
захворювань»:
посвідчення до диплому
ХА № 43580218 від 2017
р.
сертифікат лікаряспеціаліста № 1688 від
03.11.2017р.,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
85318

Бурцева
Олена
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

252343

Максимова
Анастасія
Юріївна

Асистент

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

6

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760730.
ХНМУ
клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № №04/11
від 31.08.2009р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Основи педагогічної
майстерності»
Посвідчення №269 від
01.11.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)

0

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
диплом ХА №
43580218.
ХНМУ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
свідоцтво № 19/16 від
31.08.2016 р.
НФаУ
“Основи педагогічної

252343

Максимова
Анастасія
Юріївна

Асистент

13880

Гур`єва
Тетяна
Євгенівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

0

Виробнича
стоматологічна
практика

23

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

майстерності” свідоцтво
№ 280 від 01.11.2019р.
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво
про складання іспиту
після проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтичної
стоматології» №
455/2015 від 30.06. 2015
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
диплом ХА №
43580218.
ХНМУ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
свідоцтво № 19/16 від
31.08.2016 р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” свідоцтво
№ 280 від 01.11.2019р.
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво
про складання іспиту
після проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтичної
стоматології» №
455/2015 від 30.06. 2015
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом КВ № 792627.
ХМІ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 352 від
02.09.1986 р.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
«Терапевтична
стоматологія» пос. №
455, від 16.06.1995г.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 6,
від 13.06.2009 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
65/2018 від 27.06.2018р.
НФаУ “Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів ”
пос. № 112, від
14.05.2018 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики

13880

Гур`єва
Тетяна
Євгенівна

Асистент,
Основне
місце
роботи
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Соловей
Асистент
Вікторія
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а
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Асистент,
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Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом КВ № 792627.
ХМІ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 352 від
02.09.1986 р.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
«Терапевтична
стоматологія» пос. №
455, від 16.06.1995г.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 6,
від 13.06.2009 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
65/2018 від 27.06.2018р.
НФаУ “Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів ”
пос. № 112, від
14.05.2018 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
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Терапевтична
стоматологія
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Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760697.
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Закінчила Харківський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом КВ № 792627.
ХМІ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 352 від
02.09.1986 р.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
«Терапевтична
стоматологія» пос. №
455, від 16.06.1995г.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 6,
від 13.06.2009 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
65/2018 від 27.06.2018р.
НФаУ “Основи
психолого-педагогічної
підготовки викладачів ”

пос. № 112, від
14.05.2018 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
9893

Жданова
Наталія
Олексіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 044083,
виданий
04.07.2017
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Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2011, «Стоматологія»,
диплом ХА № 41554901.
Кандидат медичних
наук ДК №044083
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
11.10.2017р., 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2013, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№45405559, від
31.07.2013р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050672
від 26.06.2015р, ХНМУ
ХНМУ, сертифікат,
курси підвищення
кваліфікації «Школа
молодого викладача»,
2017/2018 рр.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
71/2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ, для викладачів
«Школа досвідченого
лектора». Сертифікат
2018-2019рр.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1706/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
Cambridge Assesment
English, First certificate
in English,
184UA01000003, 2018
рік, рівень володіння –
С1.

9893

Жданова
Наталія
Олексіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний

3

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2011, «Стоматологія»,
диплом ХА № 41554901.

університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 044083,
виданий
04.07.2017

9893

Жданова
Наталія
Олексіївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 044083,
виданий
04.07.2017

Кандидат медичних
наук ДК №044083
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
11.10.2017р., 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2013, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№45405559, від
31.07.2013р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050672
від 26.06.2015р, ХНМУ
ХНМУ, сертифікат,
курси підвищення
кваліфікації «Школа
молодого викладача»,
2017/2018 рр.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
71/2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ, для викладачів
«Школа досвідченого
лектора». Сертифікат
2018-2019рр.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1706/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
Cambridge Assesment
English, First certificate
in English,
184UA01000003, 2018
рік, рівень володіння –
С1.
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Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2011, «Стоматологія»,
диплом ХА № 41554901.
Кандидат медичних
наук ДК №044083
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
11.10.2017р., 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2013, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№45405559, від
31.07.2013р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних

закладів» диплом
магістра М15 №050672
від 26.06.2015р, ХНМУ
ХНМУ, сертифікат,
курси підвищення
кваліфікації «Школа
молодого викладача»,
2017/2018 рр.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
71/2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ, для викладачів
«Школа досвідченого
лектора». Сертифікат
2018-2019рр.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1706/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
Cambridge Assesment
English, First certificate
in English,
184UA01000003, 2018
рік, рівень володіння –
С1.
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Асистент,
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Стоматологічни
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Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:

0
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стоматологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2012, «Стоматологія»,
диплом ХА №
43580218.
ХНМУ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
свідоцтво № 19/16 від
31.08.2016 р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” свідоцтво
№ 280 від 01.11.2019р.
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво
про складання іспиту
після проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтичної
стоматології» №
455/2015 від 30.06. 2015
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терапевтичної
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Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760730.
ХНМУ

2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

119871

Бурцев
Асистент,
Богдан
Основне
Геннадійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя
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Бурцев
Асистент,
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роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

0

Терапевтична
стоматологія

клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № №04/11
від 31.08.2009р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Основи педагогічної
майстерності»
Посвідчення №269 від
01.11.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760622.
ХНМУ
клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № 06/09 від
31.08.2009р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2013-2014 рр.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 9,
від 01.11.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 48/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760622.
ХНМУ
клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № 06/09 від
31.08.2009р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2013-2014 рр.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 9,
від 01.11.2017р.
ХНМУ

кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 48/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
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Гармаш
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Володимирів
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Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 022779,
виданий
26.06.2014

9
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Закінчила Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом ТВ № 864322.
Кандидат медичних
наук ДК №022779
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.06.2014р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001141 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07.2018 р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2012-2013рр.
ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
2016,
«Філологія»,
кваліфікація «Бакалавр
філології» диплом
бакалавра В16
№129226, викладач
англійської мови від
07.07.2016 р.
Додаток до диплому
стор.3 «Українська мова
за професійним
спрямуванням»
МОЗ України посв.
№3664 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія вища,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
МОЗ України посв.
№3681 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія друга,
спеціальність «Дитяча
стоматологія»
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України» ТУ з
циклу
«Пародонтологія»
(36год.), посвідчення
№10/15 від 24.06.2015р.
ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія,
посвідчення від 2015 р.

176262

Гладка Олена Доцент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
державний

6

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,

медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 008176,
виданий
26.09.2012,
Атестат доцента
12ДЦ 041044,
виданий
22.12.2014

115220

Гольєва
Наталія
Володимирів
на

176262

176262

Професор,
Основне
місце
роботи

Патомофологія

диплом ХА №
25680496.
Кандидат медичних
наук ДК № 008176
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.09.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 041044 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 22.12.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА №
28190189, від
31.07.2005р., ХДМУ
МОЗ України свід.
№119/2013 від
05.04.2013 р. про
присвоєння першої
кваліфікаційної
категорії
Харківський медичний
інститут; 1987р.;
спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом ПВ №
710662
професор кафедри
патологічної анатомії
Харківського
національного
медичного
університету, атестат
12ПР № 005444 від
03.07.2008р.
Доктор медичних наук,
14.03.02 - патологічна
анатомія, диплом ДД №
004269 від 13.04.2005р.
Член спеціалізованої
вченої ради Д64.600.03
ХНМУ

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 004269,
виданий
13.04.2005,
Атестат
професора 12ПP
005444,
виданий
03.07.2008

20

Гладка Олена Доцент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 008176,
виданий
26.09.2012,
Атестат доцента
12ДЦ 041044,
виданий
22.12.2014

6

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
25680496.
Кандидат медичних
наук ДК № 008176
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.09.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 041044 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 22.12.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА №
28190189, від
31.07.2005р., ХДМУ
МОЗ України свід.
№119/2013 від
05.04.2013 р. про
присвоєння першої
кваліфікаційної
категорії

Гладка Олена Доцент,
Миколаївна
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
державний

6

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,

медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 008176,
виданий
26.09.2012,
Атестат доцента
12ДЦ 041044,
виданий
22.12.2014

90691

Доля Едуард
Ігорович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 011932,
виданий
01.03.2013,
Атестат доцента
AД 001153,
виданий
05.07.2018

диплом ХА №
25680496.
Кандидат медичних
наук ДК № 008176
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.09.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 041044 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 22.12.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА №
28190189, від
31.07.2005р., ХДМУ
МОЗ України свід.
№119/2013 від
05.04.2013 р. про
присвоєння першої
кваліфікаційної
категорії
9

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080510.
Кандидат медичних
наук ДК № 011932
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.03.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001153 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928338, від
31.07.2007р., ХДМУ
НФаУ
“Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи” пос. № 2 від
12.11.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
67/2018 від 27.06.2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ
«Школа досвідченого
лектора» 2018-2019р. —
сертифікат
New and innovative
teaching methods.
Completion of an
international
postgraduate practicle
intership. Organized by
Malopolska School of
Public Administration
University of Economics
in Krakow Сертифікат

90691

Доля Едуард
Ігорович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 011932,
виданий
01.03.2013,
Атестат доцента
AД 001153,
виданий
05.07.2018

9

Терапевтична
стоматологія

№1698/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
English Second Language
Made Direct, Certificate
of Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFRB2)
iTEP Academic-Plus
Exam, 26 Jan-2018 ,
TESTID: 223586402AP
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080510.
Кандидат медичних
наук ДК № 011932
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.03.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001153 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928338, від
31.07.2007р., ХДМУ
НФаУ
“Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи” пос. № 2 від
12.11.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
67/2018 від 27.06.2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ
«Школа досвідченого
лектора» 2018-2019р. —
сертифікат
New and innovative
teaching methods.
Completion of an
international
postgraduate practicle
intership. Organized by
Malopolska School of
Public Administration
University of Economics
in Krakow Сертифікат
№1698/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
English Second Language
Made Direct, Certificate
of Proficiency, Upper
Intermediate Level

90691

Доля Едуард
Ігорович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 011932,
виданий
01.03.2013,
Атестат доцента
AД 001153,
виданий
05.07.2018

9

Виробнича
стоматологічна
практика

(CEFRB2)
iTEP Academic-Plus
Exam, 26 Jan-2018 ,
TESTID: 223586402AP
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080510.
Кандидат медичних
наук ДК № 011932
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.03.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001153 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928338, від
31.07.2007р., ХДМУ
НФаУ
“Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи” пос. № 2 від
12.11.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
67/2018 від 27.06.2018р.
Навчально-науковий
інститут якості і освіти
ХНМУ
«Школа досвідченого
лектора» 2018-2019р. —
сертифікат
New and innovative
teaching methods.
Completion of an
international
postgraduate practicle
intership. Organized by
Malopolska School of
Public Administration
University of Economics
in Krakow Сертифікат
№1698/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови від
English Second Language
Made Direct, Certificate
of Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFRB2)
iTEP Academic-Plus
Exam, 26 Jan-2018 ,
TESTID: 223586402AP
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти

183007

Каміна
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 065658,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 038932,
виданий
16.05.2014

5

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

183007

Каміна
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 065658,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 038932,
виданий
16.05.2014

5

Терапевтична
стоматологія

діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012396.
Кандидат медичних
наук ДК №065658
видано на підставі
рішення
спеціалізованої вченої
ради національної
медичної академії
післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика від
29.10.2010 р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 038932 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 16.05.2014р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. №
18, 2010р.
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
28, 2018 р.
Західно-фінляндський
коледж (м.Гуйттінен,
Фінляндія)
«Стажування для
освітян і школа з
англійської мови» від
10.11.2017р.—
стажування
Сертифікат підвищення
кваліфікації з курсу
викладання англійської
мови 06.11.2017 –
10.11.2017 р., у західнофінляндському коледжі
м. Гуттенен, Фінляднія.
Examination eguivalent
to level B2 of proficiency
in English.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012396.
Кандидат медичних
наук ДК №065658
видано на підставі
рішення
спеціалізованої вченої
ради національної
медичної академії
післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика від
29.10.2010 р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 038932 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 16.05.2014р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. №
18, 2010р.
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №

28, 2018 р.
Західно-фінляндський
коледж (м.Гуйттінен,
Фінляндія)
«Стажування для
освітян і школа з
англійської мови» від
10.11.2017р.—
стажування
Сертифікат підвищення
кваліфікації з курсу
викладання англійської
мови 06.11.2017 –
10.11.2017 р., у західнофінляндському коледжі
м. Гуттенен, Фінляднія.
Examination eguivalent
to level B2 of proficiency
in English.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
183007

Каміна
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 065658,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 038932,
виданий
16.05.2014

5

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012396.
Кандидат медичних
наук ДК №065658
видано на підставі
рішення
спеціалізованої вченої
ради національної
медичної академії
післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика від
29.10.2010 р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ № 038932 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 16.05.2014р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. №
18, 2010р.
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
28, 2018 р.
Західно-фінляндський
коледж (м.Гуйттінен,
Фінляндія)
«Стажування для
освітян і школа з
англійської мови» від
10.11.2017р.—
стажування
Сертифікат підвищення
кваліфікації з курсу
викладання англійської
мови 06.11.2017 –
10.11.2017 р., у західнофінляндському коледжі
м. Гуттенен, Фінляднія.
Examination eguivalent
to level B2 of proficiency
in English.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

180690

Поврозіна

Доцент,

Стоматологічни

Диплом

6

Пропедевтика

Закінчила Харківський

180690

Олена
Вікторівна

Основне
місце
роботи

й факультет

спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 002337,
виданий
22.12.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 040040,
виданий
23.09.2014

Поврозіна
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 002337,
виданий
22.12.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 040040,
виданий
23.09.2014

терапевтичної
стоматології

6

Терапевтична
стоматологія

державний медичний
університет, 2003,
«Стоматологія»,
диплом ХА №21682654.
Кандидат медичних
наук ДК №002337
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2004, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№25471696, від
31.07.2004р., ХДМУ
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
25 від 19.02. 2014р.
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №2/15 від
24.01.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 104/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Посвідчення лікаряспеціаліста №5776 від
02.08.2013 р.
ХНМУ ННІПО
свідоцтво 15/2018,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»,
кваліфікаційна
категорія вища від
25.01.2018 р.
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2003,
«Стоматологія»,
диплом ХА №21682654.
Кандидат медичних
наук ДК №002337
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2004, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№25471696, від
31.07.2004р., ХДМУ
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
25 від 19.02. 2014р.

180690

Поврозіна
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 002337,
виданий
22.12.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 040040,
виданий
23.09.2014

6

Виробнича
стоматологічна
практика

НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №2/15 від
24.01.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 104/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Посвідчення лікаряспеціаліста №5776 від
02.08.2013 р.
ХНМУ ННІПО
свідоцтво 15/2018,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»,
кваліфікаційна
категорія вища від
25.01.2018 р.
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2003,
«Стоматологія»,
диплом ХА №21682654.
Кандидат медичних
наук ДК №002337
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2004, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№25471696, від
31.07.2004р., ХДМУ
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
25 від 19.02. 2014р.
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №2/15 від
24.01.2015р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 104/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Посвідчення лікаряспеціаліста №5776 від
02.08.2013 р.
ХНМУ ННІПО
свідоцтво 15/2018,
спеціальність
«Терапевтична

стоматологія»,
кваліфікаційна
категорія вища від
25.01.2018 р.
2707

Черепинська
Юлія
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 013569,
виданий
25.04.2013

9

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2001,
«Стоматологія»,
диплом ХА № 14424473.
Кандидат медичних
наук ДК № 013569
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
25.04.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
за спеціалізацією
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №529 від
17.10.2014 р.
ХНМУ посв. №ХА
27760622 від 2016 р. про
проходження
підвищення
кваліфікації
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості
навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 329 від
31.01.2020 р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень С1) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR С1), iTEP
Academic-Plus Exam, 12September-2019

2707

Черепинська
Юлія
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 013569,
виданий
25.04.2013

9

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2001,
«Стоматологія»,
диплом ХА № 14424473.
Кандидат медичних
наук ДК № 013569
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
25.04.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої

школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
за спеціалізацією
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №529 від
17.10.2014 р.
ХНМУ посв. №ХА
27760622 від 2016 р. про
проходження
підвищення
кваліфікації
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості
навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 329 від
31.01.2020 р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень С1) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR С1), iTEP
Academic-Plus Exam, 12September-2019
2707

Черепинська
Юлія
Анатоліївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 013569,
виданий
25.04.2013

9

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2001,
«Стоматологія»,
диплом ХА № 14424473.
Кандидат медичних
наук ДК № 013569
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
25.04.2013р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15 №050687
від 26.06.2015р, ХНМУ
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
за спеціалізацією
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №529 від
17.10.2014 р.
ХНМУ посв. №ХА
27760622 від 2016 р. про
проходження
підвищення
кваліфікації
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості

навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 329 від
31.01.2020 р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень С1) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR С1), iTEP
Academic-Plus Exam, 12September-2019
119871

Бурцев
Асистент,
Богдан
Основне
Геннадійович місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

90775

Кірсанова
Олександра
Володимірівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

90775

Кірсанова

Асистент,

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

0

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760622.
ХНМУ
клінічна ординатура за
спеціальністю
«Стоматологія»
Свідоцтво № 06/09 від
31.08.2009р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2013-2014 рр.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 9,
від 01.11.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції Сертифікат
№ 48/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

Стоматологічни
й факультет

14

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Полтавський
державний медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ю № 009726.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 11
від 13.05.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
компетенції Сертифікат
№ 82/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

Стоматологічни

14

Терапевтична

Закінчила Полтавський

Олександра
Основне
Володимірівн місце
а
роботи

й факультет

стоматологія

державний медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ю № 009726.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 11
від 13.05.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
компетенції Сертифікат
№ 82/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

90775

Кірсанова
Олександра
Володимірівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

14

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Полтавський
державний медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ю № 009726.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. № 11
від 13.05.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
компетенції Сертифікат
№ 82/2018 від
27.06.2018р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

195783

Падалиця
Маргарита
Анатоліївна

Доцент,
Сумісництво

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 020420,
студентів
виданий
Навчально08.10.2003,
наукового
Атестат доцента
інституту з
02ДЦ 011763,
підготовки
виданий
іноземних
16.02.2006
громадян ХНМУ

27

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1987, „педіатрія”,
диплом НВ№810944 з
відзнакою.
Кваліфікація лікарпедіатр.
Захистила кандидатську
дисертацію 14.03.01 –
нормальна анатомія,
Диплом ДК № 020420,
виданий ВАК України
08.10.2003 р.,
Отримала вчене звання
доцент кафедри
оперативної хірургії та
топографічної анатомії,
атестат доцента 02ДЦ
№ 011763 Атестаційна
колегія МОН України
від 16.02.2006 р.
Пройшла цикл
підвищення
кваліфікації при
інституті підвищення
кваліфікації спеціаліст
фармації НфаУ
„Лекторська
майстерність
викладача” (156 год.),
посвідчення про

підвищення
кваліфікації викладачів
№ 115 до диплому №
НВ810944 від 16 квітня
2019 р.
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1993, «Стоматологія»,
диплом КА № 902320.
Харківський
національний
медичний університет
передатестаційний
цикл «дитяча
стоматологія»:
підтверджена вища
категорія, посвідчення
№11 від 04 02. 2005 р.,
сертифікат лікаря
спеціаліста №61/2014
за спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації
№01896866/000484-17
“Сучасні питання
профілактики і
лікування захворювань
дорослих і дітей”
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації№01896866
\000277-17”Сучасні
аспекти діагностики,
профілактики,
лікування основних
стоматологічних
захворювань у дітей”

16124

Токар Аліма
Абдулкадерів
на

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

13

Терапевтична
стоматологія

16124

Токар Аліма
Абдулкадерів
на

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

13

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1993, «Стоматологія»,
диплом КА № 902320.
Харківський
національний
медичний університет
передатестаційний
цикл «дитяча
стоматологія»:
підтверджена вища
категорія, посвідчення
№11 від 04 02. 2005 р.,
сертифікат лікаря
спеціаліста №61/2014
за спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації
№01896866/000484-17
“Сучасні питання
профілактики і
лікування захворювань
дорослих і дітей”
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації№01896866
\000277-17”Сучасні
аспекти діагностики,
профілактики,
лікування основних
стоматологічних
захворювань у дітей”

69019

Шепилєв
Володимир
Вікторович

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

8

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012177.
Головне управління

охорони здоров’я
Харківської обласної
держ. адміністрації
посвідчення
№276/2012
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 21
січня 2014 р.
посвідчення
№476/2016
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 25
березня 2016 р.
МОЗ України ХНМУ,
ННІПО
ПАЦ «Стоматологія»,
2016р.
69019

Шепилєв
Володимир
Вікторович

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

8

Терапевтична
стоматологія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012177.
Головне управління
охорони здоров’я
Харківської обласної
держ. адміністрації
посвідчення
№276/2012
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 21
січня 2014 р.
посвідчення
№476/2016
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 25
березня 2016 р.
МОЗ України ХНМУ,
ННІПО
ПАЦ «Стоматологія»,
2016р.

69019

Шепилєв
Володимир
Вікторович

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

8

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом КБ № 012177.
Головне управління
охорони здоров’я
Харківської обласної
держ. адміністрації
посвідчення
№276/2012
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 21
січня 2014 р.
посвідчення
№476/2016
підтверджена вища
кваліфікаційна
категорія за
спеціальністю
«Стоматологія» від 25
березня 2016 р.
МОЗ України ХНМУ,
ННІПО
ПАЦ «Стоматологія»,
2016р.

104406

Єлісєєва
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Суміщення

4

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2007,
«Стоматологія»,

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний

медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 014446,
виданий
31.05.2013

диплом ХА №
32825400.
Кандидат медичних
наук ДК№014446
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
31.05.2013 р, 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2009, «Стоматологія»
диплом магістра
ХА№36832831, від
31.07.2009р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15№050670
від 26.06.2015р, ХНМУ
Сертифікат лікаряспеціаліста № 3912 від
25.06.2009 р.,
спеціальність
«Стоматологія».
МОЗ України,
посвідчення № 6912 від
08.02.2014 р. присвоєна
друга кваліфікаційна
категорія, спеціальність
«Стоматологія».

104406

Єлісєєва
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Суміщення

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 014446,
виданий
31.05.2013

4

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2007,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
32825400.
Кандидат медичних
наук ДК№014446
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
31.05.2013 р, 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2009, «Стоматологія»
диплом магістра
ХА№36832831, від
31.07.2009р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15№050670
від 26.06.2015р, ХНМУ
Сертифікат лікаряспеціаліста № 3912 від
25.06.2009 р.,
спеціальність
«Стоматологія».
МОЗ України,
посвідчення № 6912 від
08.02.2014 р. присвоєна
друга кваліфікаційна
категорія, спеціальність
«Стоматологія».

104406

Єлісєєва
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Суміщення

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2015,

4

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2007,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
32825400.
Кандидат медичних
наук ДК№014446

спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 014446,
виданий
31.05.2013

видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
31.05.2013 р, 14.01.22 –
стоматологія.
Магістр медицини,
2009, «Стоматологія»
диплом магістра
ХА№36832831, від
31.07.2009р., ХНМУ
Магістр, 2015,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М15№050670
від 26.06.2015р, ХНМУ
Сертифікат лікаряспеціаліста № 3912 від
25.06.2009 р.,
спеціальність
«Стоматологія».

60131

Кашаба
Марина
Анатоліївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 037091,
виданий
01.07.2016

3

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

60131

Кашаба
Марина
Анатоліївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:

3

Терапевтична
стоматологія

МОЗ України,
посвідчення № 6912 від
08.02.2014 р. присвоєна
друга кваліфікаційна
категорія, спеціальність
«Стоматологія».
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438344.
Кандидат медичних
наук ДК № 037091
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.07.2016 р, 14.01.22 –
стоматологія.
ХМАПО ПАЦ
«Терапевтична
стоматологія» 2013 р.
Департамент охорони
здоров’я Харківської
обласної держ.
адміністрації,
посвідчення
№1104/2013 про
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія» від
23травня 2013 р.
ХМАПО сертифікат
лікаря-спеціаліста
№1519 від 26.12.2014 р.
за спеціальністю
«Ортодонтія»
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438344.
Кандидат медичних
наук ДК № 037091
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.07.2016 р, 14.01.22 –
стоматологія.
ХМАПО ПАЦ
«Терапевтична
стоматологія» 2013 р.
Департамент охорони

2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 037091,
виданий
01.07.2016

60131

Кашаба
Марина
Анатоліївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

137503

Янішен Ігор
Завідувач
Володимиров кафедри,
ич
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

здоров’я Харківської
обласної держ.
адміністрації,
посвідчення
№1104/2013 про
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія» від
23травня 2013 р.
ХМАПО сертифікат
лікаря-спеціаліста
№1519 від 26.12.2014 р.
за спеціальністю
«Ортодонтія»

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 037091,
виданий
01.07.2016

3

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2006,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
30438344.
Кандидат медичних
наук ДК № 037091
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
01.07.2016 р, 14.01.22 –
стоматологія.
ХМАПО ПАЦ
«Терапевтична
стоматологія» 2013 р.
Департамент охорони
здоров’я Харківської
обласної держ.
адміністрації,
посвідчення
№1104/2013 про
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія» від
23травня 2013 р.
ХМАПО сертифікат
лікаря-спеціаліста
№1519 від 26.12.2014 р.
за спеціальністю
«Ортодонтія»

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 05459,
виданий
12.05.2016,
Атестат
професора AП
000240,
виданий
19.10.2017

18

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Харківський
державний медичний
університет,
1995 р., спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація
лікар-стоматолог.
Диплом з відзнакою
ЛЖ № 000893,
поліграфічне
виготовлення.
2. Диплом магістра
медицини ММ №001050-6/97 від 20.11.1997
р. Ступінь Магістра за
спеціальності
«Стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039589,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Доктор медичних
наук. ДД № 005459,
МОН України,
12.05.2016р., «Клінікотехнологічні аспекти
забезпечення
якості лікування в

ортопедичній
стоматології», 14.01.22 –
стоматологія.
5. Професор, АП №
000240, Стоматологія,
Міністерство освіти і
науки України,
19.10.2017 р.
6. Член Вченої ради
ХНМУ.
7. Гарант освітньої
програми
«Стоматологія»,
керівник проектної
групи.
8. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М16 №
039589, «Педагогіка
вищої школи» від
24.06.2016; ННІ ПО
ХНМУ.
9. ПАЦ «Ортопедична
стоматологія»,
свідоцтво №205/2017,
2017 р.
10. Itep, 182710503АР,
ESLMD, Від 17.05.2017.
137503

Янішен Ігор
Завідувач
Володимиров кафедри,
ич
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 05459,
виданий
12.05.2016,
Атестат
професора AП
000240,
виданий
19.10.2017

18

Ортопедична
стоматологія

1. Харківський
державний медичний
університет,
1995 р., спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація
лікар-стоматолог.
Диплом з відзнакою
ЛЖ № 000893,
поліграфічне
виготовлення.
2. Диплом магістра
медицини ММ №001050-6/97 від 20.11.1997
р. Ступінь Магістра за
спеціальності
«Стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039589,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Доктор медичних
наук. ДД № 005459,
МОН України,
12.05.2016р., «Клінікотехнологічні аспекти
забезпечення
якості лікування в
ортопедичній
стоматології», 14.01.22 –
стоматологія.
5. Професор, АП №
000240, Стоматологія,
Міністерство освіти і
науки України,
19.10.2017 р.
6. Член Вченої ради
ХНМУ.
7. Гарант освітньої
програми
«Стоматологія»,
керівник проектної
групи.
8. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М16 №
039589, «Педагогіка
вищої школи» від
24.06.2016; ННІ ПО
ХНМУ.
9. ПАЦ «Ортопедична

137503

Янішен Ігор
Завідувач
Володимиров кафедри,
ич
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД 05459,
виданий
12.05.2016,
Атестат
професора AП
000240,
виданий
19.10.2017
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Виробнича
стоматологічна
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181462

Канунік
Тетяна
Сергіївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

5

Виробнича
стоматологічна
практика

стоматологія»,
свідоцтво №205/2017,
2017 р.
10. Itep, 182710503АР,
ESLMD, Від 17.05.2017.
1. Харківський
державний медичний
університет,
1995 р., спеціальність
«Стоматологія»,
кваліфікація
лікар-стоматолог.
Диплом з відзнакою
ЛЖ № 000893,
поліграфічне
виготовлення.
2. Диплом магістра
медицини ММ №001050-6/97 від 20.11.1997
р. Ступінь Магістра за
спеціальності
«Стоматологія».
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039589,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Доктор медичних
наук. ДД № 005459,
МОН України,
12.05.2016р., «Клінікотехнологічні аспекти
забезпечення
якості лікування в
ортопедичній
стоматології», 14.01.22 –
стоматологія.
5. Професор, АП №
000240, Стоматологія,
Міністерство освіти і
науки України,
19.10.2017 р.
6. Член Вченої ради
ХНМУ.
7. Гарант освітньої
програми
«Стоматологія»,
керівник проектної
групи.
8. Харківський
національний
медичний університет,
диплом магістра М16 №
039589, «Педагогіка
вищої школи» від
24.06.2016; ННІ ПО
ХНМУ.
9. ПАЦ «Ортопедична
стоматологія»,
свідоцтво №205/2017,
2017 р.
10. Itep, 182710503АР,
ESLMD, Від 17.05.2017.
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА №35225824.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
Сертифікат № 2236
лікаря-спеціаліста
Терапевтична
стоматологія 2015
МОЗ України
Харківський
національний
медичний університет
Посвідчення ПЦ №
01896866/000281-16
про проходження

підвищення
кваліфікації до диплому
№ ХА № 35225824 ПАЦ
за фахом:
«Терапевтична
стоматологія» 2016
Управління охорони
здоров’я Харківської
обласної державної
адміністрації
Посвідчення №
1375/2016 присвоєна
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
Терапевтична
стоматологія Друга
категорія 2016.
134751

Бережна
Олена
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 0023662,
виданий
12.05.2004,
Атестат доцента
02ДЦ 015462,
виданий
19.10.2005,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
005512, виданий
04.07.2006

22

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

1. Харківський
медичний інститут,
1992р.;
спеціальність –
стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог; диплом ТВ
№ 9722614
поліграфічний
2. Кандидата медичних
наук зі спеціальності
стоматологія;
Диплом кандидата
наук,ДК №000546,
видано рішенням
президії Вищої
атестаційної комісії
України від 21.05.1998р.
Протокол №3809/5,Тема: Вітчизняні
силіконові відбиткові
матеріали,які
вулканізуються за
типом реакції
поліприєднання
14.01.22- стоматологія
УДК 616.314089.28:615.462]-07092.9
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039591,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Атестат доцента
02ДЦ № 015462 Київ,
Кафедри ортопедичної
стоматології, виданий
рішенням Атестаційної
колегії Міністерства
освіти і науки України
протокол №4/57-D від
19.10.2005р.
5. Курс «Мистецтво
лікування»
післядипломний
професійного
вдосконалення з
міжнародною участю
Сертифікат №02928
від 15-16.10.20 (20
годин)
6. Itep,
12898A90АР,ESLMD,
Від 26.12.2019.

134751

Бережна
Олена
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,

22

Ортопедична
стоматологія

1. Харківський
медичний інститут,
1992р.;
спеціальність –
стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог; диплом ТВ
№ 9722614

спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 0023662,
виданий
12.05.2004,
Атестат доцента
02ДЦ 015462,
виданий
19.10.2005,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
005512, виданий
04.07.2006

134751

Бережна
Олена
Олегівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 0023662,
виданий
12.05.2004,
Атестат доцента
02ДЦ 015462,
виданий
19.10.2005,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
005512, виданий
04.07.2006
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Виробнича
стоматологічна
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поліграфічний
2. Кандидата медичних
наук зі спеціальності
стоматологія;
Диплом кандидата
наук,ДК №000546,
видано рішенням
президії Вищої
атестаційної комісії
України від 21.05.1998р.
Протокол №3809/5,Тема: Вітчизняні
силіконові відбиткові
матеріали,які
вулканізуються за
типом реакції
поліприєднання
14.01.22- стоматологія
УДК 616.314089.28:615.462]-07092.9
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039591,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих
навчальних закладів.
4. Атестат доцента
02ДЦ № 015462 Київ,
Кафедри ортопедичної
стоматології, виданий
рішенням Атестаційної
колегії Міністерства
освіти і науки України
протокол №4/57-D від
19.10.2005р.
5. Курс «Мистецтво
лікування»
післядипломний
професійного
вдосконалення з
міжнародною участю
Сертифікат №02928
від 15-16.10.20 (20
годин)
6. Itep,
12898A90АР,ESLMD,
Від 26.12.2019.
1. Харківський
медичний інститут,
1992р.;
спеціальність –
стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог; диплом ТВ
№ 9722614
поліграфічний
2. Кандидата медичних
наук зі спеціальності
стоматологія;
Диплом кандидата
наук,ДК №000546,
видано рішенням
президії Вищої
атестаційної комісії
України від 21.05.1998р.
Протокол №3809/5,Тема: Вітчизняні
силіконові відбиткові
матеріали,які
вулканізуються за
типом реакції
поліприєднання
14.01.22- стоматологія
УДК 616.314089.28:615.462]-07092.9
3. Диплом магістра від
24.06.2016р. ,
М16№039591,ХНМУ,
Ступінь – Магістр.
«Педагогіка вищої
школи». КваліфікаціяВикладач вищих

16124

Токар Аліма
Абдулкадерів
на

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

28203

Гармаш
Ольга
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 022779,
виданий
26.06.2014

13

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

9

Терапевтична
стоматологія

навчальних закладів.
4. Атестат доцента
02ДЦ № 015462 Київ,
Кафедри ортопедичної
стоматології, виданий
рішенням Атестаційної
колегії Міністерства
освіти і науки України
протокол №4/57-D від
19.10.2005р.
5. Курс «Мистецтво
лікування»
післядипломний
професійного
вдосконалення з
міжнародною участю
Сертифікат №02928
від 15-16.10.20 (20
годин)
6. Itep,
12898A90АР,ESLMD,
Від 26.12.2019.
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1993, «Стоматологія»,
диплом КА № 902320.
Харківський
національний
медичний університет
передатестаційний
цикл «дитяча
стоматологія»:
підтверджена вища
категорія, посвідчення
№11 від 04 02. 2005 р.,
сертифікат лікаря
спеціаліста №61/2014
за спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації
№01896866/000484-17
“Сучасні питання
профілактики і
лікування захворювань
дорослих і дітей”
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації№01896866
\000277-17”Сучасні
аспекти діагностики,
профілактики,
лікування основних
стоматологічних
захворювань у дітей”
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом ТВ № 864322.
Кандидат медичних
наук ДК №022779
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.06.2014р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001141 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07.2018 р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2012-2013рр.

158939

Костюк
Наталя
Гаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

14

Терапевтична
стоматологія

ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
2016,
«Філологія»,
кваліфікація «Бакалавр
філології» диплом
бакалавра В16
№129226, викладач
англійської мови від
07.07.2016 р.
Додаток до диплому
стор.3 «Українська мова
за професійним
спрямуванням»
МОЗ України посв.
№3664 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія вища,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
МОЗ України посв.
№3681 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія друга,
спеціальність «Дитяча
стоматологія»
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України» ТУ з
циклу
«Пародонтологія»
(36год.), посвідчення
№10/15 від 24.06.2015р.
ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія,
посвідчення від 2015 р.
Закінчила Київський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом ЗВ № 806007.
ХГМУ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 13/94
від 31.08.1994 р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
Посвідчення №15
«Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи» від 05.10.2010.
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Сучасні технології
навчання» свідоцтво
№264 від 01.11.2019р.
ХНМУ
семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції та
отримала сертифікат №
86/2018 від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл за фахом
«Терапевтична
стоматологія»:
посвідчення №7740 від
26.05.2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування

158939

Костюк
Наталя
Гаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

66572

Крилова
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 002335,
виданий
22.12.2011
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Виробнича
стоматологічна
практика
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Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчила Київський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом ЗВ № 806007.
ХГМУ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 13/94
від 31.08.1994 р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
Посвідчення №15
«Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи» від 05.10.2010.
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Сучасні технології
навчання» свідоцтво
№264 від 01.11.2019р.
ХНМУ
семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції та
отримала сертифікат №
86/2018 від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл за фахом
«Терапевтична
стоматологія»:
посвідчення №7740 від
26.05.2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
25680499.
Кандидат медичних
наук ДК № 002335
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№28190190, від
31.07.2005р., ХДМУ
НФаУ
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
“Психологія

професійної діяльності і
особистості викладача
ВНЗ” пос. № 14 від
02.12.2017р.
МОЗ України,
посвідчення 7958 від
26.05.2016 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»
66572

Крилова
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

252379

Соловей
Асистент
Вікторія
Олександрівн
а

66572

Крилова
Ольга
Володимирів
на

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 002335,
виданий
22.12.2011

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук

11

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
25680499.
Кандидат медичних
наук ДК № 002335
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№28190190, від
31.07.2005р., ХДМУ
НФаУ
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
“Психологія
професійної діяльності і
особистості викладача
ВНЗ” пос. № 14 від
02.12.2017р.
МОЗ України,
посвідчення 7958 від
26.05.2016 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»

0

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
27760697.

11

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
25680499.
Кандидат медичних
наук ДК № 002335
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
22.12.2011р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
12ДЦ№ 040040 на
підставі рішення
Міністерства освіти і
науки від 23.09.2014р
Магістр медицини,
2005, «Терапевтична
стоматологія» диплом
магістра ХА
№28190190, від

ДK 002335,
виданий
22.12.2011

31.07.2005р., ХДМУ
НФаУ
Цикл підвищення
кваліфікації викладачів
“Психологія
професійної діяльності і
особистості викладача
ВНЗ” пос. № 14 від
02.12.2017р.
МОЗ України,
посвідчення 7958 від
26.05.2016 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»

126415

Крючко Алла
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

24

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1991, «Стоматологія»,
диплом ТВ-І №189570.
НфаУ
ФПК, “Основи
педагогіки, психології
та організації
навчального процесу”
пос. № 12 від 13.11.2002
р.
“Сучасні технології
навчання” пос. № 247
від 03.10.2018 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат № 90/2018
від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
ТУ «Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», 2015р.
Посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації до диплому
РВ №763715
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво
№ 7756 від 26.05. 2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)

126415

Крючко Алла
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

24

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1991, «Стоматологія»,
диплом ТВ-І №189570.
НфаУ
ФПК, “Основи
педагогіки, психології
та організації
навчального процесу”
пос. № 12 від 13.11.2002
р.
“Сучасні технології
навчання” пос. № 247

від 03.10.2018 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат № 90/2018
від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
ТУ «Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», 2015р.
Посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації до диплому
РВ №763715
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво
№ 7756 від 26.05. 2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
126415

Крючко Алла
Іванівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

24

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1991, «Стоматологія»,
диплом ТВ-І №189570.
НфаУ
ФПК, “Основи
педагогіки, психології
та організації
навчального процесу”
пос. № 12 від 13.11.2002
р.
“Сучасні технології
навчання” пос. № 247
від 03.10.2018 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат № 90/2018
від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
ТУ «Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», 2015р.
Посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації до диплому
РВ №763715
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології: свідоцтво

№ 7756 від 26.05. 2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
77869

Стеблянко
Людмила
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

27

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1988, «Стоматологія»,
диплом РВ № 763715.
ХМІ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 7/92 от
31.08.1992 р.
НФаУ
цикл підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності»,
посвідчення №11 від
15.06.2011р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
136/2018 від
27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ
Цикл тематичного
удосконалення
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», посвідчення,
свідоцтво №319/2015
від 11 лютого 2015 р.
МОЗ України
посвідчення №4630 від
24.09.2015 р. присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»
ХМАПО
ТУ «Профілактика
стоматологічних
захворювань» 2013р.

77869

Стеблянко
Людмила
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

27

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1988, «Стоматологія»,
диплом РВ № 763715.
ХМІ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 7/92 от
31.08.1992 р.
НФаУ
цикл підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності»,
посвідчення №11 від
15.06.2011р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з

питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
136/2018 від
27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ
Цикл тематичного
удосконалення
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», посвідчення,
свідоцтво №319/2015
від 11 лютого 2015 р.
МОЗ України
посвідчення №4630 від
24.09.2015 р. присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»
ХМАПО
ТУ «Профілактика
стоматологічних
захворювань» 2013р.
77869

Стеблянко
Людмила
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

195960

Успенський
Олег

Асистент,
Основне

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,

27

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1988, «Стоматологія»,
диплом РВ № 763715.
ХМІ Клінічна
ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 7/92 от
31.08.1992 р.
НФаУ
цикл підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності»,
посвідчення №11 від
15.06.2011р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
136/2018 від
27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ
Цикл тематичного
удосконалення
«Актуальні питання
військово-медичної
підготовки в умовах
режимів підвищеної
готовності та
надзвичайних
ситуацій», посвідчення,
свідоцтво №319/2015
від 11 лютого 2015 р.
МОЗ України
посвідчення №4630 від
24.09.2015 р. присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
«Терапевтична
стоматологія»
ХМАПО
ТУ «Профілактика
стоматологічних
захворювань» 2013р.

6

Пропедевтика
терапевтичної

Закінчив Харківський
національний

Євгенович

місце
роботи

Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

стоматології

медичний університет,
2000, «Стоматологія»,
диплом МА НХ №
013824.
Закінчив Харківський
національний
університет
радіоелектроніки, 2002,
«Інтеграція системи
прийняття рішень»,
диплом ДСК №010507.
Магістр, 2018,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М18 №113863
від 21.12.2018р, НТУ
ХПІ
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2015-2016рр.
НфаУ
“Сучасні технології
навчання” пос. № 20 від
03.10.2017р.
МОЗ України,
посвідчення № 3134 від
19.02.2015 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія з
терапевтичної
стоматології.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197909488AP

195960

Успенський
Олег
Євгенович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

6

Терапевтична
стоматологія

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2000, «Стоматологія»,
диплом МА НХ №
013824.
Закінчив Харківський
національний
університет
радіоелектроніки, 2002,
«Інтеграція системи
прийняття рішень»,
диплом ДСК №010507.
Магістр, 2018,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М18 №113863
від 21.12.2018р, НТУ
ХПІ
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2015-2016рр.
НфаУ
“Сучасні технології
навчання” пос. № 20 від
03.10.2017р.
МОЗ України,
посвідчення № 3134 від
19.02.2015 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія з
терапевтичної

стоматології.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197909488AP
195960

Успенський
Олег
Євгенович

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

6

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
національний
медичний університет,
2000, «Стоматологія»,
диплом МА НХ №
013824.
Закінчив Харківський
національний
університет
радіоелектроніки, 2002,
«Інтеграція системи
прийняття рішень»,
диплом ДСК №010507.
Магістр, 2018,
«Педагогіка вищої
школи», «Викладач
вищих навчальних
закладів» диплом
магістра М18 №113863
від 21.12.2018р, НТУ
ХПІ
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2015-2016рр.
НфаУ
“Сучасні технології
навчання” пос. № 20 від
03.10.2017р.
МОЗ України,
посвідчення № 3134 від
19.02.2015 р. присвоєна
перша кваліфікаційна
категорія з
терапевтичної
стоматології.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197909488AP

181462

Канунік
Тетяна
Сергіївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

5

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА №35225824.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
Сертифікат № 2236
лікаря-спеціаліста
Терапевтична
стоматологія 2015
МОЗ України
Харківський
національний
медичний університет
Посвідчення ПЦ №
01896866/000281-16
про проходження
підвищення
кваліфікації до диплому

181462

Канунік
Тетяна
Сергіївна

Асистент,
Стоматологічни
Сумісництво
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

5

Терапевтична
стоматологія

28203

Гармаш
Ольга
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Диплом
кандидата наук
ДK 022779,
виданий
26.06.2014

9

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Стоматологічни
й факультет

№ ХА № 35225824 ПАЦ
за фахом:
«Терапевтична
стоматологія» 2016
Управління охорони
здоров’я Харківської
обласної державної
адміністрації
Посвідчення №
1375/2016 присвоєна
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
Терапевтична
стоматологія Друга
категорія 2016.
Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2008, «Стоматологія»,
диплом ХА №35225824.
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
Сертифікат № 2236
лікаря-спеціаліста
Терапевтична
стоматологія 2015
МОЗ України
Харківський
національний
медичний університет
Посвідчення ПЦ №
01896866/000281-16
про проходження
підвищення
кваліфікації до диплому
№ ХА № 35225824 ПАЦ
за фахом:
«Терапевтична
стоматологія» 2016
Управління охорони
здоров’я Харківської
обласної державної
адміністрації
Посвідчення №
1375/2016 присвоєна
кваліфікаційна
категорія зі
спеціальності
Терапевтична
стоматологія Друга
категорія 2016.
Закінчила Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом ТВ № 864322.
Кандидат медичних
наук ДК №022779
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
26.06.2014р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001141 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 05.07.2018 р.
ННЦ ХНМУ
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладача
вищої медичної школи,
2012-2013рр.
ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
2016,
«Філологія»,
кваліфікація «Бакалавр
філології» диплом
бакалавра В16

№129226, викладач
англійської мови від
07.07.2016 р.
Додаток до диплому
стор.3 «Українська мова
за професійним
спрямуванням»
МОЗ України посв.
№3664 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія вища,
спеціальність
«Терапевтична
стоматологія»
МОЗ України посв.
№3681 від 06.05.2015 р.
кваліфікаційна
категорія друга,
спеціальність «Дитяча
стоматологія»
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України» ТУ з
циклу
«Пародонтологія»
(36год.), посвідчення
№10/15 від 24.06.2015р.
ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія,
посвідчення від 2015 р.
158939

Костюк
Наталя
Гаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

200728

Волкова

Доцент,

Стоматологічни

Диплом

14

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Київський
медичний інститут,
1984, «Стоматологія»,
диплом ЗВ № 806007.
ХГМУ
Клінічна ординатура за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
посвідчення № 13/94
від 31.08.1994 р.
НФаУ
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
Посвідчення №15
«Психологія
професійної діяльності
викладача вищої
школи» від 05.10.2010.
курси підвищення
кваліфікації на кафедрі
педагогіки та психології
«Сучасні технології
навчання» свідоцтво
№264 від 01.11.2019р.
ХНМУ
семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
професійної
компетенції та
отримала сертифікат №
86/2018 від 27.06.2018р.
Харківський
національний
медичний університет,
передатестаційний
цикл за фахом
«Терапевтична
стоматологія»:
посвідчення №7740 від
26.05.2016
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)

9

Терапевтична

Закінчила Харківський

Ольга
Сергіївна

Основне
місце
роботи

й факультет

спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 005446,
виданий
29.03.2012,
Атестат доцента
AД 001424,
виданий
23.10.2018

стоматологія

державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080507.
Кандидат медичних
наук ДК № 005446
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
29.03.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001424 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 23.10. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928337, від
31.07.2007р., ХДМУ
МОЗ України НФаУ
«Методика викладання
у вищій школі»
посвідчення № 7 від
20.03.2015
МОЗ України ХНМУ
«Семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції»
сертифікат № 51/2018
від 27.06.2018 р.
ННІЯО ХНМУ
«Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» сертифікат
2018-2019р.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1707/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197901491AP
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №1369 від
03.11.2011 р. МОЗ
України
посв. №5777 від
02.08.2013 р. про
присвоєння другої

кваліфікаційної
категорії
МОЗ України посв.
№2699 від 07.05.2019 р.
про присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
терапевтична
стоматологія, присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
340291

Мацько
Андрій
Михайлович

Асистент,
Сумісництво

V факультет з
Диплом
підготовки
магістра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2020,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
281 Публічне
управління та
адміністрування

121425

Бочарова
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

144887

Галата Дар`я
Ігорівна

Доцент,
Основне

І медичний
факультет

1

Медична
інформатика

Харківський військовий
університет, факультет
АСУ, 1997 диплом ЛС
ВЕ №006645
Харківський
національний
медичний університет,
2020, диплом з
відзнакою, М20 №
030869

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 019732,
виданий
02.07.2003,
Атестат доцента
AД 002430,
виданий
23.04.2019

17

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет;
1997р., спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр диплом ЛТ ВЕ
№ 011170.
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК № 019732
від 02.07.2003р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії
Диплом АД № 002430
від 23.04.2019р
Сертифікат іTEP (CEFR
В2) з англійської мови
від 21.08.2018 р.
- ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2015р., посвідчення до
диплому ЛТ ВЕ №
011170 - Посвідчення №
3637 від 06.05.2015 р.
про першу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
- ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №178 до
диплому ЛТ ВЕ №
011170 «Сучасні наукові
та законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
- ХНМУ магістр за
спеціальністю "Наука
про освіту",
кваліфікація - викладач
вищих навчальних
закладів, диплом М17
073102 від 29.06.2017

Диплом
спеціаліста,

9

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет;

місце
роботи

185388

Гаргін
Віталій
Віталійович

Професор,
Основне
місце
роботи

Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 001498,
виданий
10.11.2011,
Атестат доцента
AД 000738,
виданий
20.03.2018

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 006153,
виданий
08.11.2007,
Атестат
професора 12ПP
007192, виданий
10.11.2011

15

Патомофологія

2004р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом з відзнакою ХА
№ 25680462
Доцент кафедри
патологічної анатомії
Диплом АД № 000738
від 20.03.2018р
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК №001498,
від 10.11.11
Сертифікат
№0056544228
Cambridge (FCE) рівня
В2 з англійської мови
від 31.01.2017 р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2017р., посвідчення до
диплому ХА №
25680462 - Посвідчення
№ 1177 від 06.04.2017 р.
про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №179 до
диплому ХА №
25680462 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Семінар вдосконалення
знань з питань
україномовної
компетенції –
сертифікат №54/2018
від 27.06.18
Міжнародна науковопрактична конференція
та мастер-класс:
«Effective fundraising.
How to raise money for a
non-profit project» Сертифікат №202
12.08.2020
Харківський державний
медичний університет;
1994р., спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр диплом КБ №
010228
Доктор медичних наук,
14.03.02 - патологічна
анатомія, диплом ДД №
006153 від 08.11.2007р.
професор кафедри
патологічної анатомії
Харківського
національного
медичного
університету, атестат
12ПР № 007192 від
10.11.2011р.,
Сертифікат іTEP (CEFR
С1) з англійської мови
від 27.08.2019 р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому КБ № 010228 Посвідчення № 176 від
28.03.2016 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності

патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №180 до
диплому КБ № 010228
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Стажування з
патоморфологічних
досліджень, сертифікат,
Медичний університет
м. Грац (Австрія), 2017
Австрійськоамериканська фундація,
"Лідерство в медицині",
м. Зальцбург (Австрія),
2017
170472

Горголь
Наталія
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 028502,
виданий
27.09.1990,
Атестат доцента
ДЦ 04115,
виданий
26.02.2002

25

Патомофологія

Владивостокський
медичний інститут,
1979р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом з
відзнакою № 129831 В-1
Кандидат медичних
наук, 14.00.15 патологічна анатомія,
диплом КД №028502
від 09.01.1991р
Доцент кафедри
патологічної анатомії
Харківського
національного
медичного
університету, атестат
ДЦ №004115 від
26.02.2002р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому № 129831 В-1 Посвідчення № 6644
від 08.04.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №182 до
диплому № 129831 В-1
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».

167298

ГубінаВакулік
Галина
Іванівна

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДH 001899,
виданий
28.04.1994,
Атестат
професора ПP
002359,
виданий
19.06.2003,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
070508,
виданий
03.07.1991
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Патомофологія

Харківський медичний
інститут; 1978р.;
спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом з
відзнакою В-1 № 534465
Доктор медичних наук,
14.00.15 - патологічна
анатомія, диплом ДН
№ 001899 від
28.04.1994р
Професор кафедри
патологічної анатомії
Харківського
національного
медичного
університету, атестат ПР
№ 002359 від
19.06.2003р.
ПАЦ «Патологічна

анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому В-1 № 534465
Посвідчення № 7698
від 14.06.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №183 до
диплому В-1 № 534465
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Член спеціалізованої
вченої ради Д64.600.03
ХНМУ
71388

Калужина
Оксана
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 035771,
виданий
12.05.2016

4

Патомофологія

Харківський
національний
медичний університет;
2009р., спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр диплом ХА №
37264253
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК № 035771
від 12.05.2016р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому ХА №
37264253 - Посвідчення
№ 1175
від 06.04.2017 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №184 до
диплому ХА №
37264253 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
ХНМУ, сертифікат
внутрішньовузівської
системи підвищення
кваліфікації викладачів,
курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
"Школа молодого
викладача" при
Навчально-науковому
інституті якості освіти
ХНМУ у 2016-2017
навчальному році
Диплом магістра з
відзнакою М18
№003393 від 31.01.2018
УІПА спеціальність
«Науки про освіту»,
ступень вищої освіти магістр, професійна
кваліфікація –
педагогічний та
науково-педагогічний
працівник закладів
вищої освіти
Диплом магістра з
відзнакою М20

№015337 від 31.01.2020
УІПА спеціальність
«Менеджмент», ступень
вищої освіти - магістр,
професійна
кваліфікація - керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання)
Міжнародне
стажування: “New
Диплом магістра з
відзнакою М20
№015337 від 31.01.2020
УІПА спеціальність
«Менеджмент», ступень
вищої освіти - магістр,
професійна
кваліфікація - керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання)
and innovating teaching
methods”, Malopolska
School of public
administration University
of economics in Krakow,
September 14- October
09, 2020, сертифікат NR
2686/MSAP/2020 від
09.10.2020
160562

Кихтенко
Олена
Валеріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД 008259,
виданий
05.03.2019,
Диплом
кандидата наук
ДK 020416,
виданий
08.10.2003,
Атестат доцента
02ДЦ 013058,
виданий
15.06.2006

13

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет,
1997, «Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом ЛТ ВЕ
№000108
Доктор медичних наук,
14.03.02 - патологічна
анатомія, диплом ДД №
08259 від 05.03.2019р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії,
диплом 02ДЦ №013058
від 15.06.2006р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому ЛТ ВЕ
№000108 - Посвідчення
№ 3663
від 06.04.2015 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
Посвідчення № 2918 від
08.12.2017 р. про другу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності дитяча
патанатомія
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №185 до
диплому ЛТ ВЕ
№000108 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
ТУ, ХМАПО, 2020,
«Психолого-педагогічні
основи вищої медичної
освіти» посвідчення до
диплому ЛТ ВЕ
№000108

159362

Марковський
Володимир

Професор,
Суміщення

І медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДH

4

Патомофологія

Харківський медичний
інститут, 1976р.;

Дмитрович

165511

Мирошничен Доцент,
ко Михайло
Основне
Сергійович
місце
роботи

000245,
виданий
24.12.1992,
Атестат
професора ПP
001969,
виданий
15.12.1994

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка

спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом Б-I
№607350
Доктор медичних наук,
14.00.15 - патологічна
анатомія, диплом ДН
№ 000245 від
24.12.1992р.
Професор кафедри
патологічної анатомії
Харківського
національного
медичного
університету, атестат ПР
№001969 від 15.12.1994
р.
Проректор з науковопедагогічної роботи
Член спеціалізованої
вченої ради Д64.600.03
ХНМУ
Голова проблемної
комісії ХНМУ з
фундаментальних
дисциплін;
Член апробаційної ради
ХНМУ з попереднього
розгляду дисертаційних
робіт з морфологічних
дисциплін
ПАЦ, ХМАПО, 2016р.,
посвідчення до диплому
Б-I №607350 Посвідчення № 6642
від 06.04.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №186 до
диплому Б-I №607350
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
8

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет;
2007р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом з відзнакою ХА
№ 32825434
Доктор медичних наук,
14.03.02 - патологічна
анатомія, диплом
ДД009353 від 16 грудня
2019 року. Доцент
кафедри патологічної
анатомії атестат від
26.06.17 року АД №
000214
Диплом магістра з
відзнакою М17
№002651 від 31.01.2017
УІПА спеціальність
«Науки про освіту»,
ступень вищої освіти магістр, професійна
кваліфікація –
педагогічний та
науково-педагогічний
працівник закладів
вищої освіти
Диплом магістра з
відзнакою М19
№010803 від
31.01.2019 УІПА
спеціальність

вищої школи,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Атестат доцента
AД 000214,
виданий
27.04.2017

«Менеджмент», ступень
вищої освіти - магістр,
професійна
кваліфікація - керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання)
Сертифікат Pearson test
of English general (CEF
B2) з англійської мови
В2/2017/02/23/40
Міжнародне
стажування:
Postgraduate internship
(Paris, France, from
february to july 2020),
topic:"COVID-19:Socioeconomic effects of the
pandemic. influence on
health care system and
education.
pathomorphogenesis of a
new infection"
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому ХА №
32825434
Посвідчення № 2563
від 10.11.2017 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №187 до
диплому ХА №
32825434 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».

25333

Наумова
Ольга
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 005675,
виданий
12.01.2000,
Атестат доцента
ДЦ 005441,
виданий
17.11.2002

18

Патомофологія

Харківський медичний
інститут; 1991р.;
спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом з відзнакою РВ
№ 825030
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК № 005675
від 12.01.2000р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії,
атестат ДЦ № 005441
від 17.10.2002р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому РВ № 825030
Посвідчення № 6645
від 08.04.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №188 до
диплому РВ № 825030
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».

89461

Омельченко

Доцент,

І медичний

Диплом

43

Патомофологія

Харківський медичний

15734

Ольга
Анатоліївна

Основне
місце
роботи

факультет

кандидата наук
MД 004450,
виданий
12.10.1977,
Атестат доцента
ДЦAP 002675,
виданий
22.06.1995

Плітень
Оксана
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 052779,
виданий
27.05.2009,
Атестат доцента
ДЦ 044423,
виданий
29.10.2015

інститут, 1971р.;
спеціальність –
«Педатрія»,
кваліфікація – лікар,
диплом з відзнакою С
№323023
Кандидат медичних
наук, 14.00.15 патологічна анатомія,
МД №004450 від
12.10.1977р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії,
атестат ДЦ АР
№002675 від
22.06.1995р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому С №323023
Посвідчення № 6643
від 08.04.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №189 до
диплому С №323023
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
12

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет;
2001р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА № 14974922
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК №052779
від 27.05.2009 р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії
атестат 12ДЦ №044423
від 29.09.2015
Диплом магістра з
відзнакою М20
№015444 від 31.01.2020
УІПА спеціальність
«Менеджмент», ступень
вищої освіти - магістр,
професійна
кваліфікація - керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання)
Диплом магістра з
відзнакою М16
№000694 від 25.01.2016
НТУ «ХПІ» повна вища
освіта спеціалізація
«педагогіка вищої
школи», кваліфікація викладач вищих
навчальних закладів.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2014р., посвідчення до
диплому ХА №
14974922
Посвідчення № 2863
від 29.12.2014 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.

199695

Потапов
Доцент,
Сергій
Суміщення
Миколайович

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010020
управління
навчальним
закладом,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 067522,
виданий
30.03.2011,
Атестат доцента
AД 000481,
виданий
12.12.2017

9

Патомофологія

114741

Сидоренко
Асистент,
Руслан
Основне
Валеріанович місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 066184,
виданий
26.01.2011

10

Патомофологія

Шупика, 2016р.,
посвідчення №190 до
диплому ХА №
14974922«Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Секретар
спеціалізованої вченої
ради Д64.600.03 ХНМУ
Харківський державний
медичний університет;
2005р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом з відзнакою ХА
№ 28080557
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК №067522
від 30.03.2011р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії
атестат від 12.12.17, АД
№ 000481
Сертифікат
№0058983654
Cambridge (FCE) рівня
В2 з англійської мови
від 14.09.2017 р
УІПА, спеціальність
“Управління
навчальним закладом”,
кваліфікація керівник
підприємства, установи
та організації (у сфері
освіти та виробничого
навчання) диплом
магістра М16 № 001597
від 30.01.2016
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2017р., посвідчення до
диплому ХА №
28080557
Посвідчення № 1178 від
06.04.2016 р. про вищу
кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №191 до
диплому ХА №
28080557 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Харківський державний
медичний університет;
2003р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА № 21682411
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК №066184
від 26.01.2011р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2014р., посвідчення до
диплому ХА №
21682411
Посвідчення № 2865
від 29.12.2014 р. про

вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №192 до
диплому ХА №
21682411 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
29157

Сімачова
Алла
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

166670

Лад Світлана
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

29079

Сорокіна
Ірина
Вікторівна

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 027030,
виданий
13.11.1986,
Атестат доцента
ДЦ 005442,
виданий
17.10.2002

Диплом доктора
наук ДH
000248,
виданий
24.12.1992,
Атестат
професора
ПPAP 000381,
виданий
16.11.1995

18

Патомофологія

Харківський медичний
інститут, 1978р.;
спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр, диплом В-1 №
592526
Кандидат медичних
наук, 14.00.15 патологічна анатомія,
диплом МД № 027030
від 29.04.1987р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії,
атестат ДЦ № 005442
від 17.10.2002р.
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2015р., посвідчення до
диплому В-1 № 592526
Посвідчення № 3662
від 06.05.2015 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №193 до
диплому В-1 № 592526
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
ТУ, ХМАПО, 2020,
«Психолого-педагогічні
основи вищої медичної
освіти» посвідчення до
диплому В-1 № 592526

15

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
державний університет
у 1997 році. ЛМ ВЕ
№003976. Закінчила
курси підвищення
кваліфікації на базі
НфаУ 2012р., 2020р.

4

Патомофологія

Харківський медичний
інститут, 1981р.;
спеціальність –
«Педіатрія»,
кваліфікація – лікарпедіатр диплом з
відзнакою В-1 №
539985
Доктор медичних наук,
14.00.15 - патологічна
анатомія, диплом ДН
№ 000248 24.12.1992р.
Професор кафедри
патоморфології
Харківського
національного

медичного
університету,
16.11.1995р., атестат ПР
АР № 000381
Сертифікат № 2019-113
рівня В2 від 2019 р.,
виданий Лінгвістичним
центром факультету
іноземних мов ХНУ ім.
В.Н. Каразіна
Голова спеціалізованої
вченої ради Д64.600.03
ХНМУ
«Сучасні технології та
забезпечення якості в
лабораторній
медицині», ТУ,
ПАЦ «Патологічна
анатомія», ХМАПО,
2016р., посвідчення до
диплому В-1 № 539985
Посвідчення № 7699
від 14.06.2016 р. про
вищу кваліфікаційну
категорію зі
спеціальності
патологічна анатомія.
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №194 до
диплому В-1 № 539985
«Сучасні наукові та
законодавчі основи
кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Міжнародне
стажування у рамках
конференції: “Modern
molecular-biochemical
markers in clinical and
experimental medicine”,
Prague, Czech republic
November 7-9 2019
60137

Гранкіна
Світлана
Семенівна

старший
викладач,
Основне
місце
роботи

122135

Рукін Олексій Старший
Сергійович
викладач
зво, Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070205
Медична фізика

7

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
національний
університет ім. В.Н.
Каразіна у 2008 році і
отримала повну вищу
освіту за спеціальністю
«Медична фізика» та
здобула кваліфікація
спеціаліста з медичної
фізики, диплом ХА №
35240018. Курси
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
у 2013-2014 н.р.,
навчально-науковий
центр ХНМУ. Курси
підвищення
педагогічної
кваліфікації НФаУ у
2018 році.
Участь у роботі
Харківського обл.
відділення
Українського
Біофізичного
товариства. Участь у
роботі «Українська
асоціація медичних
фізиків».

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки

Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет ім.
В.Н. Каразіна,
рік закінчення:
2007,

3

Медична
інформатика

Закінчив Харківський
національний
університет ім. В. Н.
Каразіна, фізичний
факультет, 2007,
«Фізика», диплом ХА
№ 32861497.
Кандидат фізико-

іноземних
громадян ХНМУ

спеціальність:
070101 Фiзика,
Диплом
кандидата наук
ДK 012364,
виданий
01.03.2013

201011

Євтушенко
Ірина
Яковлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

VII факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 005646,
студентів
виданий
Навчально12.01.2000,
наукового
Атестат доцента
інституту з
ДЦ 004111,
підготовки
виданий
іноземних
26.02.2002
громадян ХНМУ

200728

Волкова
Ольга
Сергіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 005446,
виданий
29.03.2012,
Атестат доцента
AД 001424,
виданий
23.10.2018

математичних наук, ДК
№ 012364, видано на
підставі рішення
Атестаційної комісії від
01.03.2013, 01.04.02
«Теоретична фізика».
НФаУ, курси
підвищення
кваліфікації «Основи
педагогічної
майстерності», 2019
26

9

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

Закінчила Харківський
медичний університет,
1993 р., „педіатрія”,
КГ№900211 з
відзнакою.
Кваліфікація лікарпедіатр.
Захистила кандидатську
дисертацію диплом ДК
№ 005646, виданий
ВАК України 12.01.2000
р. 14.03.01 – нормальна
анатомія;
Отримала вчене звання
доцент кафедри
оперативної хірургії та
топографічної анатомії,
атестат доцента ДД №
00411 Атестаційна
колегія МОН України
від 26.02.2002 р.
Пройшла цикл
підвищення
кваліфікації при
інституті підвищення
кваліфікації спеціаліст
фармації НфаУ
„Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
медичних ВНЗ”,
посвідчення про
підвищення
кваліфікації викладачів
№ 9 до диплому №
КГ900211 від 12 лютого
2019 р.

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080507.
Кандидат медичних
наук ДК № 005446
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
29.03.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001424 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 23.10. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928337, від
31.07.2007р., ХДМУ
МОЗ України НФаУ
«Методика викладання
у вищій школі»
посвідчення № 7 від
20.03.2015
МОЗ України ХНМУ
«Семінар

вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції»
сертифікат № 51/2018
від 27.06.2018 р.
ННІЯО ХНМУ
«Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» сертифікат
2018-2019р.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1707/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197901491AP
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №1369 від
03.11.2011 р. МОЗ
України
посв. №5777 від
02.08.2013 р. про
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії
МОЗ України посв.
№2699 від 07.05.2019 р.
про присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
терапевтична
стоматологія, присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)
178741

Богачова
Ольга
Сергіївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:

5

Гігієна та
екологія

Харківський
національний
медичний університет,
2008,спеціальність
«Медикопрофілактична справа»,
диплом ХА 35222582 з
відзнакою
к.м.н., диплом ДК

110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 052535,
виданий
20.06.2019

287946

Любомудрова Асистент,
Катерина
Основне
Сергіївна
місце
роботи

117859

Коробчанськ
ий
Володимир
Олексійович

Завідувач
кафедри,
Сумісництво

VII факультет з
Диплом
підготовки
спеціаліста,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальномедичний
наукового
університет, рік
інституту з
закінчення:
підготовки
2013,
іноземних
спеціальність:
громадян ХНМУ
110104
Педiатрiя

IV медичний
факультет

Диплом доктора
наук ДД
000348,
виданий
20.11.1998,
Атестат
професора ПP
001305,
виданий
26.02.2002

1

Клінічна
анатомія і
оперативна
хірургія

4

Гігієна та
екологія

№052535, виданий
Атестаційною колегією
України 20.06. 2019 р.,
14.02.01- гігієна та
професійна патологія
Сертифікат Certificate
of attainment in English
as a second language
рівня В2 з англійської
мови № 000507730 від
11.06.2019
Українська інженернопедагогічна академія,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», , диплом
магістра М17 № 002700
від 31.01. 2017
ХМАПО, Сертифікат
лікаря-спеціаліста за
спец. «загальна гігієна»
№1688 від 09.11.2016
Післядипломний курс
професійного
вдосконалення у
Національному
медичному університеті
ім. О.О. Богомольця та
у Національній
медичній академії
післядипломної освіти
ім. П.Л. Щупика,
(квітень-травень
2020р.)
Закінчила Харківський
національний
медичний
університетНМУ, 2013,
диплом з відзнакою ХА
№45688462 ,
«Педіатрія»,
Кваліфікація лікар
Отримала Сертифікат
про володіння
навичками з
англійської мови на
рівні ступеню Upper
intermediate level (CEFR
B2) iTEP Academic-Plus
Exam, 08.10.2019
Пройшла курси
підвищення психологопедагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа молодого
викладача» (34 години)
при ННІЯО ХНМУ у
2019-2020 н.р.
Пройшла міжнародне
стажування (вебінар) за
темою: «The cloud
storage service for the
online studing on the
example of the Zoom
platform» (45 годин)
20.09-05.10 2020 –
Люблін, Польща,
Сертифікат ES
№1624/2020 від
05.10.2020 р.
Закінчив Харківський
медичний інститут,
1982. «Гігієна, санітарія,
епідеміологія» диплом
ЗВ №809905
Доктор медичних наук,
професор
11.1998 - доктор мед.
наук, диплом ДД
№000348 шифр
14.02.01 – гігієна.
26.02.2002 - вчене
звання професор

25510

Герасименко
Ольга
Ігорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 0023691,
виданий
12.05.2004,
Атестат доцента
12ДЦ 038931,
виданий
16.05.2014

10

Гігієна та
екологія

185011

Олійник
Юлія
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110105 Медикопрофілактична
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 061480,
виданий
06.10.2010

9

Гігієна та
екологія

кафедри загальної
гігієни та екології
диплом №ПР№001305
Член спеціалізованої
вченої ради
Курси: ПАЦ, 2016,
ХМАПО
Закінчила Харківський
державний університет
ім. М.Горького, 1988
«Біологія», диплом
ПВ№671850
Кандидат біологічних
наук 12.05.2004 –
диплом ДК №023691
шифр 14.02.01- гігієна
доцент кафедри гігієни
та екології , диплом
12ДЦ №038931 16.05.
2014 р. 14.02.01- гігієна
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомен¬дацій з мовної
освіти ID 219627474 AP
від 30.11.2017 р.
Курси: ТУ, ХМАПО
«Загальна гігієна», 2015
ХМАПО, 2020 р.
«Військова гігієна
Секретар апробаційної
ради з попередньої
експертизи
дисертаційних робіт з
гігієни та професійної
патології, соціальної
медицини;
член експертної комісії
ХНМУ по проведенню
державної санітарноепідеміологічної
експертизи в особливо
складних випадках
Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2002,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
кваліфікація «лікар».
Диплом ХА 21046243
К.м.н., диплом виданий
ВАК України ДК
№061480 від 06.10.
2010 р.; 14.02.01- гігієна
та професійна патологія
Українська інженернопедагогічна академія
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи» кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра з відзнакою
М17 №002680 від
31.01.2017 р.
Стажування Certificate
of attendance
Has attended the medical
scientific internship
Healthcare management
№ МС-008-191031
31.10.2019 Warsaw,
Poland
Післядипломний курс
професійного
вдосконалення у
Національному
медичному університеті
ім. О.О. Богомольця та
у Національній
медичній академії
післядипломної освіти
ім. П.Л. Щупика,

(квітень-травень
2020р.)
113136

Кателевська
Наталія
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
110105 Медикопрофілактична
справа, Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 652722,
виданий
27.05.2009

10

Гігієна та
екологія

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2004,
спеціальність «Медикопрофілактична справа»,
К.м.н., диплом ДК
№052722 виданий 27
травня 2009 р. 14.02.01гігієна та професійна
патологія
Українська інженернопедагогічна академія,
спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», кваліфікація
викладач університетів
та вищих навчальних
закладів, диплом
магістра від
26.03.2017р.
Сертифікат Certificate
of attainment in English
as a second language
рівня В2 з англійської
мови № 000507729 від
11.06.2019
Курси: ХМАПО,
Сертифікат лікаряспеціаліста за спец.
«загальна гігієна»
№462 від 17.04.2019
Стажування в м. Люблін
(Польща), червень 2020
р.

181785

СаркісІванова
Владислава
Вадимівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

IV медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

4

Гігієна та
екологія

Харківський
національний
медичний університет,
2010, спеціальність
«Медикопрофілактична справа».
Диплом ХА 39596873 з
відзнакою
К.м.н., диплом
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомен¬дацій з мовної
освіти 210213662 АР від
18.10.2017
ХМАПО, Посвідчення
до диплому ХА №
39596873 про
проходження
спеціалізації «Загальна
гігієна», 2018
ХМАПО, Сертифікат
лікаря спеціаліста зі
спеціальності «Загальна
гігієна» № 2213 від
26.12. 2019

100230

Кнігавко
Володимир
Гілярієвич

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
університет ім.
А. М. Горького,
рік закінчення:
1979,
спеціальність:
біофізика,
Диплом доктора
наук ДH 001699,
виданий
26.10.1994,
Диплом
кандидата наук
БЛ 018344,
виданий
05.08.1987,
Атестат

13

Медична
інформатика

Закінчив Харківський
державний університет,
1979, радіофізичний
факультет, відділення
«Біофізика», диплом
Н№902891.
Доктор біологічних
наук, диплом
ДН№001699, , видано
на підставі рішення
Вищої атестаційної
комісії України від
26.10.1994 р.
Професор кафедри
медичної та біологічної
фізики і медичної
інформатики, атестат
ПР АР№001345, видано
на підставі рішення
Вищої атестаційної

професора
ПPAP 001345,
виданий
17.04.1997

199690

Радзішевська
Євгенія
Борисівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

151301

Солодовніков Доцент,
Андрій
Основне
Сергійович
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
університет ім
ОМ Горького,
рік закінчення:
1984,
спеціальність:
7.04020101
математика,
Диплом
кандидата наук
ДK 002572,
виданий
10.02.2009,
Атестат доцента
ДЦ 009833,
виданий
16.12.2004

17

Медична
інформатика

V факультет з
Диплом
підготовки
бакалавра,
іноземних
Харківський
студентів
національний
Навчальноуніверситет
наукового
радіоелектронік
інституту з
и, рік
підготовки
закінчення:
іноземних
2005,
громадян ХНМУ спеціальність:
0804
Комп'ютерні
науки, Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
радіоелектронік
и, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
080402
Iнформацiйнi
технології
проектування,
Диплом
магістра,
Харківський
національний
університет
радіоелектронік
и, рік

9

Медична
інформатика

комісії України від
17.04.1997 р.
Член вченої ради ННІ
ПІГ ХНМУ.
Курси підвищення
кваліфікації при
Інституті підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ з циклу
«Лекторська
майстерність
викладача» 18.03.1916.04.19.
Закінчила Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького, 1984,
«математика», диплом
ИВ-І, №189317.
Кандидат фізикоматематичних наук,
диплом ДК № 002572,
виданий на підставі
рішення президії Вищої
атестаційної комісії
України від 10 лютого
1999 року протокол №
10-07/3, доцент
кафедри медичної та
біологічної фізики і
медичної інформатики,
атестат ДЦ №009833
від 16 грудня 2004 року,
провідний науковий
співробітник, керівник
групи «Медичної
інформатики» ДУ
Інститут медичної
радіології та онкології
ім. С. П. Григор’єва
НАМН України; курси
підвищення
кваліфікації «Сучасні
технології
навчання»НФУ, 2019;
дистанційний курс
«Основи методології
розробки електронних
курсів в сфері медичної
освіти», ХНМУ, 2020;
сертифікат рівня знань
англійської мови В2
Закінчив Харківський
національний
університет
радіоелектроніки, 2011,
«Інформаційні
технології
проектування», Диплом
ХА-41560936 від
30.06.2011. Кандидат
технічних наук, ДК
№043465, видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 26.06.2017,
05.13.06-«Інформаційні
технології». Доцент
кафедри медичної та
біологічної фізики і
медичної інформатики.
Курси підвищення
кваліфікації при
Інституті підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ з циклу «Основи
педагогічної
майстерності», 2 -23
грудня 2019 року

закінчення:
2011,
спеціальність:
080402
Інформаційні
технології
проектування,
Диплом
кандидата наук
ДK 043465,
виданий
26.06.2017
95362

Кочарова
Тетяна
Ростиславівн
а

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

6

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
державний
політехнічний
університет в 1999 р.
Працює в ХНМУ з 2013
року 2018 р
Вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції, No 87/2018
2019 р Курси
підвищення
кваліфікації при НФаУ,
посвідчення 16 до
диплому ДСК 027579
18.06.2019 р.
Сертифікат про
складання
міжнародного іспиту з
англійської мови рівня
b2, No 000531443

86104

Батюк Лілія
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
ДK 031888,
студентів
виданий
Навчально15.12.2005,
наукового
Атестат доцента
інституту з
12ДЦ 045538,
підготовки
виданий
іноземних
15.12.2015
громадян ХНМУ

5

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
державний університет,
1995, Диплом ЛОВЕ
№000725.
Кваліфікація: Біофізик.
Викладач.
Диплом ДК № 031888,
Кандидат біологічних
наук, видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 15 грудня
2005 року. Доцент
кафедри Медичної та
біологічної фізики і
медичної інформатики,
Атестат 12 ДЦ №
045538 видано
рішенням атестаційної
комісії від 15.12.2015.
Цикл підвищення
кваліфікації «Методика
викладання у вищій
школі» НФаУ, Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації,
кафедра Педагогіки та
психології, Посвідчення
№18, до диплому ЛОВЕ
№000725, видане від
19.03.2018.
Закордоне стажування
Науковий
інформаційноаналітичний центр
НАТО в співпраці з
Мережею іспанських
клінік Hospiten Group,
сертифікат № 12,
виданий Espacio de
Salud DKV. DKV Health
Spase від 25.10.2019.
Сертифікат рівня знань
з англійської мови B2,
виданий iTEP Academic
Plus Exam, від
16.12.2019.

5606

Мещерякова
Оксана
Петрівна

Доцент,
Основне
місце

10

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
інженернопедагогічний інституті

V факультет з
підготовки
іноземних

Диплом
кандидата наук
ДK 031817,

роботи

студентів
виданий
Навчально15.12.2005,
наукового
Атестат доцента
інституту з
12ДЦ 024618,
підготовки
виданий
іноземних
14.04.2011
громадян ХНМУ

м. І.З. Соколова, 1990,
інженер, Диплом УВ №
835806. Канд. фіз.-мат.
наук зі спеціальності
біофізика, ДК №
031817, видано на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України від 15.12.2005;
14.04.11- присвоєно
вчене звання доцента
кафедри медичної та
біологічної фізики і
медичної інформатики
12ДЦ № 024618

158335

Човпан Ганна Доцент,
Олексіївна
Основне
місце
роботи

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового
інституту з
підготовки
іноземних
громадян ХНМУ

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
070101 Фізика,
Диплом
кандидата наук
ДK 043247,
виданий
08.11.2007,
Атестат доцента
AД 000309,
виданий
15.06.2017

4

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
національний
університет
ім..В.Н.Каразіна,
2001,фізичний
факультет, Диплом ХА
1692779. Кандидат фіз.мат наук на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 08.11.2007,
ДК 043247,
01.04.02-«Теоретична
фізика», доцент
кафедри
«Медичної та
біологічної фізики і
медичної інформатики»
АД 000309, видано
рішенням атестаційної
комісії від 11.10.2017.
Курси підвищення
кваліфікації при
Інституті підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ з циклу «Основи
педагогічної
майстерності», 13 -28
квітня 2020 року.

250954

Деєв Олексій
Степанович

Доцент,
Сумісництво

V факультет з
Диплом
підготовки
кандидата наук
іноземних
KД 056476,
студентів
виданий
Навчально03.04.1992,
наукового
Атестат
інституту з
старшого
підготовки
наукового
іноземних
співробітника
громадян ХНМУ
(старшого
дослідника) AC
001080,
виданий
17.01.2014

1

Медична
інформатика

Закінчив у 1985 р.
Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького за
спеціальністю
експериментальна
ядерна фізика (диплом
Г –ІІ № 198054 від
02.04.1985р.)
кваліфікація «інженер-фізик».
Кандидат фіз.-мат.
наук, дисертація
захищена у
спеціалізованій вченій
раді К 138.01.01 НВО
«Монокристалреактив»
17 грудня 1991 р. за
спеціальністю 01.04.07
– фізика твердого тіла.
МОН України
Рішенням Атестаційної
колегії 17.01.2014р. присвоєння вченого
звання старшого
наукового
співробітника за
спеціальністю 01.04.16 фізика ядра,
елементарних частинок
і високих енергій
(Атестат АС № 001080).

187154

Рисована
Любов
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

8

Медична
інформатика

Закінчила Харківський
національний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди в 2011 р.
Курси підвищення

V факультет з
підготовки
іноземних
студентів
Навчальнонаукового

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
технічний
університет

інституту з
будівництва та
підготовки
архітектури, рік
іноземних
закінчення:
громадян ХНМУ
2004,
спеціальність:
0502
Менеджмент
організацій,
Диплом
кандидата наук
ДK 050139,
виданий
18.12.2018

кваліфікації: Школа
молодого викладача
(ХНМУ, 2013р.); основи
педагогічної
майстерності (НФАУ,
2018р.).
Захист канд. дисертації
за спеціальністю
05.13.09 – Медична та
біологічна інформатика
і кібернетика (2018р.)
Є дійсним членом
асоціацій: Харківського
обл. відділення
Українського
Біофізичного
товариства;
"Українська асоціація
медичних фізиків";
"European Microwave
Association".
Стажування "Ewaluacja
jakosci ksztafcenia w
szkolnictwie wyzszym
Unii Europejskiej –
Polskie doswiadczenie".
Сертифікат №309.

201500

Шапкін
Антон
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 066185,
виданий
26.01.2011,
Атестат доцента
12ДЦ 044425,
виданий
29.09.2015

6

136496

Доля Анна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
110106
Стоматологія

20

Патомофологія

Харківський державний
медичний університет;
2003р.; спеціальність –
«Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар,
диплом ХА № 21682438
Кандидат медичних
наук, 14.03.02 патологічна анатомія,
диплом ДК №066185
від 26.01.2011р.
Доцент кафедри
патологічної анатомії,
диплом 12ДЦ № 044425
від 25.09.2015р
ТУ, НМАПО ім. П.Л.
Шупика, 2016р.,
посвідчення №195 до
диплому ХА №
21682438 «Сучасні
наукові та законодавчі
основи кваліфікаційних
вимог до спеціалістів з
патологічної анатомії та
патологоанатомічних
досліджень».
Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
університет», 2016р.
спеціальність –
«педагогіка вищої
школи», кваліфікація –
«викладач вищих
навчальних закладів»,
диплом магістра з
відзнакою М16
№000700 від
25.01.2016р
ПАЦ «Патологічна
анатомія» ХМАПО,
2019р., посвідчення до
диплому ХА №
21682438

Ортопедична
стоматологія

1. ХДМУ,30.06.2001 р.,
Стоматологія, ХА
16688327,
поліграфічний
2. Кандидат медичних
наук, ДК062393, ВАК,
10.11.2010р. «Об’ємне
моделювання меж
ложки-базису
термопластичним
відбитковим
матеріалом «Ортокор-

СТ» при виготовленні
повних знімних
протезів». 14.01.22стоматологія
3. №10032A50AP,
ESLMD «Itep» від
18.05.2018 р.
137904

Шевченко
Професор,
Олександр
Основне
Миколайович місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
005211, виданий
01.07.2006,
Диплом
кандидата наук
ДK 000568,
виданий
21.05.1998,
Атестат доцента
12ПP 005626,
виданий
26.06.2001,
Атестат
професора 12ПP
005626,
виданий
03.08.2008

23

Патологічна
фізіологія

Доктор медичних наук
(ДД № 005211,
Рішенням
спеціалізованої вченої
ради Харківського
державного медичного
університету МОЗ
України 4 липня 2006)
Професор (12 ПР №
005626 виданий
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України 3
липня 2008 року)

187691

Дорошенко
Оксана
Миколаївна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2015,
спеціальність:
7.12020101
фармація,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

0

Фармакологія

Закінчила
Національний
фармацевтичний
університет, 2015 р.,
«Фармація».
Диплом С15 № 001955.
Підвищення
кваліфікації проходження курсу
«Стажування з
фармакології, клінічної
фармакології та
клінічної фармації»
(936 год.), 2017 р.,
ІПКСФ НФаУ.
Сертифікат володіння
англійською мовою
рівня В2 Cambridge
English Level 1 Certificate
in ESOL International
(FCE В2), номер
В2518772, від
14/08/2020 р.

251101

Паутіна
Олена
Ігорівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2011,
спеціальність:
110201
Фармацiя,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки

2

Фармакологія

Закінчила
Національний
фармацевтичний
університет, 2011 р.,
«Фармація». Диплом
ХА № 39994989.
Підвищення
кваліфікації проходження курсу
«Стажування з
фармакології, клінічної
фармакології та
клінічної фармації»
(912 год.), 2020 р.,
ІПКСФ НФаУ.
Сертифікат ITEP рівня
В2 з англійської мови
відповідно до
загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти, виданий ESL MD
inc. Officinal iTEP testing
centre 31/07/20.

251603

Макаренко
Тетяна
Миколаївна

Викладач

78242

Ніколаєва
Ольга
Вікторівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

136453

Рябоконь
Завідувач
Євген
кафедри,
Миколайович Основне
місце
роботи

0

Фармакологія

Закінчила
Національний
фармацевтичний
університет, 2019 р.,
«Фармація».
Диплом С19 № 002629.
Закінчила Харківський
гуманітарний
університет «Народна
українська академія»,
2020 р., «Філологія»,
освітня програма
«Англійська мова та
переклад». Диплом В20
№ 137349.

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
доктора наук ДД
004880,
виданий
09.03.2006,
Диплом
кандидата наук
MД 035947,
виданий
11.05.1989,
Атестат доцента
ДЦAE 000130,
виданий
26.02.1998,
Атестат
професора 12ПP
006509,
виданий
20.01.2011

8

Патологічна
фізіологія

Доктор медичних наук,
14.01.10 – педіатрія.
ДД №004880
(Рішенням
спеціалізованої вченої
ради Харківського
державного медичного
університету МОЗ
України 09 березня
2006 року).
Професор кафедри
педіатрії і неоналології
(курс педіатрії) –
Атестат професора 12ПР
№006509. Рішенням
Атестаційної колегії
МОН України від 20
січня 2011 року)

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 002475,
виданий
11.09.2002,
Атестат
професора 02ПP
003787,
виданий
19.10.2005

0

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом УВ №965014.
Доктор медичних наук
ДД №002475 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 11.09.2002
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Професор , атестат
професора 02ПР
№003787 на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки України
від 19.10.2005 р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ.
Цикл підвищення
кваліфікації
«Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
медичних ВНЗ»,
посвідчення № 15 до
диплому № УВ 965014
від15.02.2018 р.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 192,
26.01.2002р.

І медичний
факультет

ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 21, 25.10.2003р.,
ФПК Вища медична
освіта і Болонський
процес
пос. № 154, 02.11.2007 р.
ФПК Сучасні технології
вищої медичної освіти.
Актуальні проблеми
терапевтичної
стоматології,
пос. № 111, 07.12.2012р.
ННІПО ХНМУ
ПАЦ «Терапевтична
стоматологія»,
свідоцтво № 590/2015
від 10.12.2015 р.
ПАЦ «Хірургічна
стоматологія»,
посвідчення № 1105 від
03.04.2017 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
136453

Рябоконь
Завідувач
Євген
кафедри,
Миколайович Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 002475,
виданий
11.09.2002,
Атестат
професора 02ПP
003787,
виданий
19.10.2005

0

Терапевтична
стоматологія

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом УВ №965014.
Доктор медичних наук
ДД №002475 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 11.09.2002
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Професор , атестат
професора 02ПР
№003787 на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки України
від 19.10.2005 р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ.
Цикл підвищення
кваліфікації
«Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
медичних ВНЗ»,
посвідчення № 15 до
диплому № УВ 965014
від15.02.2018 р.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 192,
26.01.2002р.
ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 21, 25.10.2003р.,
ФПК Вища медична
освіта і Болонський
процес
пос. № 154, 02.11.2007 р.
ФПК Сучасні технології
вищої медичної освіти.
Актуальні проблеми
терапевтичної

стоматології,
пос. № 111, 07.12.2012р.
ННІПО ХНМУ
ПАЦ «Терапевтична
стоматологія»,
свідоцтво № 590/2015
від 10.12.2015 р.
ПАЦ «Хірургічна
стоматологія»,
посвідчення № 1105 від
03.04.2017 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
136453

Рябоконь
Завідувач
Євген
кафедри,
Миколайович Основне
місце
роботи

Стоматологічни Диплом доктора
й факультет
наук ДД 002475,
виданий
11.09.2002,
Атестат
професора 02ПP
003787,
виданий
19.10.2005

0

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчив Харківський
медичний інститут,
1989, «Стоматологія»,
диплом УВ №965014.
Доктор медичних наук
ДД №002475 видано на
підставі рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 11.09.2002
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Професор , атестат
професора 02ПР
№003787 на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки України
від 19.10.2005 р.
Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
НФаУ.
Цикл підвищення
кваліфікації
«Післядипломна
психолого-педагогічна
освіта науковопедагогічних
працівників в
фармацевтичних та
медичних ВНЗ»,
посвідчення № 15 до
диплому № УВ 965014
від15.02.2018 р.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 192,
26.01.2002р.
ФПК Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза
пос. № 21, 25.10.2003р.,
ФПК Вища медична
освіта і Болонський
процес
пос. № 154, 02.11.2007 р.
ФПК Сучасні технології
вищої медичної освіти.
Актуальні проблеми
терапевтичної
стоматології,
пос. № 111, 07.12.2012р.
ННІПО ХНМУ
ПАЦ «Терапевтична
стоматологія»,
свідоцтво № 590/2015
від 10.12.2015 р.
ПАЦ «Хірургічна
стоматологія»,
посвідчення № 1105 від
03.04.2017 р.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні

аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
190898

Катурова
Галина
Федорівна

Професор,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 036334,
виданий
29.09.1972,
Атестат
професора ПP
012916, виданий
29.01.1992

9

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
стоматологічний
інститут, 1959,
«Стоматологія»,
диплом Н №546917.
Кандидат медичних
наук ММД №036334
видано на підставі
рішення Ради
Українського інститута
вдосконалення лікарів
від 06.04.1973 р.,
14.01.22 – стоматологія.
Професор , атестат
професора ПР №012916
на підставі рішення
Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 29.01.1992 р.
ЦИУВ МОЗ СССР
«Дидактика
последипломного
обучения» № 327937 от
23.12.1976 г.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение №1254,
от 01.10.1984г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №1872,
от 16.03.1987г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №2482,
от 10.05.1989г.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Фахова експертиза
медичного ліцензійного
іспиту в Україні,
посвідчення № 245 від
25.12.1998 р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза” пос. № 272,
від 20.03.2006р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза”
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології:
посвідчення № 1180 від
26.05. 2016 за №57-0
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)

190898

Катурова

Професор,

Стоматологічни

Диплом

9

Терапевтична

Закінчила Харківський

190898

Галина
Федорівна

Основне
місце
роботи

Катурова
Галина
Федорівна

Професор,
Основне
місце
роботи

й факультет

кандидата наук
MMД 036334,
виданий
29.09.1972,
Атестат
професора ПP
012916, виданий
29.01.1992

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 036334,
виданий
29.09.1972,
Атестат
професора ПP
012916, виданий
29.01.1992

9

стоматологія

державний медичний
стоматологічний
інститут, 1959,
«Стоматологія»,
диплом Н №546917.
Кандидат медичних
наук ММД №036334
видано на підставі
рішення Ради
Українського інститута
вдосконалення лікарів
від 06.04.1973 р.,
14.01.22 – стоматологія.
Професор , атестат
професора ПР №012916
на підставі рішення
Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 29.01.1992 р.
ЦИУВ МОЗ СССР
«Дидактика
последипломного
обучения» № 327937 от
23.12.1976 г.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение №1254,
от 01.10.1984г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №1872,
от 16.03.1987г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №2482,
от 10.05.1989г.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Фахова експертиза
медичного ліцензійного
іспиту в Україні,
посвідчення № 245 від
25.12.1998 р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза” пос. № 272,
від 20.03.2006р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза”
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології:
посвідчення № 1180 від
26.05. 2016 за №57-0
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
державний медичний
стоматологічний
інститут, 1959,
«Стоматологія»,
диплом Н №546917.
Кандидат медичних
наук ММД №036334
видано на підставі
рішення Ради
Українського інститута

вдосконалення лікарів
від 06.04.1973 р.,
14.01.22 – стоматологія.
Професор , атестат
професора ПР №012916
на підставі рішення
Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 29.01.1992 р.
ЦИУВ МОЗ СССР
«Дидактика
последипломного
обучения» № 327937 от
23.12.1976 г.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение №1254,
от 01.10.1984г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №1872,
от 16.03.1987г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. №2482,
от 10.05.1989г.
НМУ ім. Богомольця
О.О.
ФПК Фахова експертиза
медичного ліцензійного
іспиту в Україні,
посвідчення № 245 від
25.12.1998 р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза” пос. № 272,
від 20.03.2006р.
ФПК “Сучасна
стоматологія. Фахова
експертиза”
Харківський
національний
медичний університет,
ННІПО ХНМУ
передатестаційний
цикл з терапевтичної
стоматології:
посвідчення № 1180 від
26.05. 2016 за №57-0
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
25061

Андрєєва
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 006627,
виданий
17.05.2012

20

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000833.
Кандидат медичних
наук ДК № 006627
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 17.06.2012
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Харківський державний
медичний університет
Магістратура з
терапевтичної
стоматології, диплом
ММ № 001-150-12/96
від 22.11.1996 р.
НФаУ
“Основи педагогічної

майстерності” пос. №
28, 04.10.2007р.
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 47
від 31.03.2018 р.
Національний
медичний університет
ім. акад.О.О.
Богомольця.
«Сучасні технології
вищої медичної освіти»,
пос. №35 від 18.10.2013
The Faculty of public
Healthcare in the
European SocioTechnical University
The medical scientific
internship “ Healthcare
management” 21th to
31`th of October 2019
Warsaw, Poland №МС005-191031
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості
навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 291 від
30.10.2019р.
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №5/15 від
24.01.2015р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
25061

Андрєєва
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 006627,
виданий
17.05.2012

20

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000833.
Кандидат медичних
наук ДК № 006627
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 17.06.2012
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Харківський державний
медичний університет
Магістратура з
терапевтичної
стоматології, диплом
ММ № 001-150-12/96
від 22.11.1996 р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. №
28, 04.10.2007р.
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 47
від 31.03.2018 р.
Національний
медичний університет
ім. акад.О.О.
Богомольця.
«Сучасні технології

вищої медичної освіти»,
пос. №35 від 18.10.2013
The Faculty of public
Healthcare in the
European SocioTechnical University
The medical scientific
internship “ Healthcare
management” 21th to
31`th of October 2019
Warsaw, Poland №МС005-191031
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості
навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 291 від
30.10.2019р.
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №5/15 від
24.01.2015р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
25061

Андрєєва
Олена
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 006627,
виданий
17.05.2012

20

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Харківський
медичний інститут,
1994, «Стоматологія»,
диплом ЛЖ № 000833.
Кандидат медичних
наук ДК № 006627
видано на підставі
рішення Вищої
атестаційної комісії
України від 17.06.2012
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Харківський державний
медичний університет
Магістратура з
терапевтичної
стоматології, диплом
ММ № 001-150-12/96
від 22.11.1996 р.
НФаУ
“Основи педагогічної
майстерності” пос. №
28, 04.10.2007р.
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 47
від 31.03.2018 р.
Національний
медичний університет
ім. акад.О.О.
Богомольця.
«Сучасні технології
вищої медичної освіти»,
пос. №35 від 18.10.2013
The Faculty of public
Healthcare in the
European SocioTechnical University
The medical scientific
internship “ Healthcare
management” 21th to
31`th of October 2019
Warsaw, Poland №МС-

005-191031
Вища школа
міжнародних відносин
та соціальних
комунікацій (м. Хелм,
Польща) Стажування
«Оцінювання якості
навчання у вищій освіті
Європейського союзу –
польський досвід»
Сертифікат № 291 від
30.10.2019р.
НАМН України, ДУ
«Інститут стоматології
НАМН України»
ТУ з циклу
«Пародонтологія»,
посвідчення №5/15 від
24.01.2015р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
139781

Баглик
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 016749,
виданий
19.12.1989,
Атестат доцента
ДЦAP 002676,
виданий
22.06.1995

16

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ч № 584197.
Кандидат медичних
наук КД № 016749
видано на підставі
рішення Ради при
Московському
медичному
стоматологічному
інституті ім. Н.А.
Семашко від 06.06.1990
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ АР № 002676
Рішенням Вченої Ради
Харківського
державного медичного
університету від
22.06.1995р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1342,
от 23.03.1985 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2652,
от 23.12.1989 г.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
“Терапевтична
стоматологія. Фахова
експертиза”, пос. № 40,
від 27.01.1995 р.
НФаУ
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 2,
від 31.03.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної

професійної
компетенції.
Сертифікат № 44/2018
від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія, свідоцтво
№ 589/2015 від
10.12.2015 про
складання іспиту зі
спеціальності після
проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтична
стоматологія»
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
139781

Баглик
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 016749,
виданий
19.12.1989,
Атестат доцента
ДЦAP 002676,
виданий
22.06.1995

16

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ч № 584197.
Кандидат медичних
наук КД № 016749
видано на підставі
рішення Ради при
Московському
медичному
стоматологічному
інституті ім. Н.А.
Семашко від 06.06.1990
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ АР № 002676
Рішенням Вченої Ради
Харківського
державного медичного
університету від
22.06.1995р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1342,
от 23.03.1985 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2652,
от 23.12.1989 г.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
“Терапевтична
стоматологія. Фахова
експертиза”, пос. № 40,
від 27.01.1995 р.
НФаУ
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 2,
від 31.03.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат № 44/2018
від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія, свідоцтво

139781

Баглик
Тетяна
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
KД 016749,
виданий
19.12.1989,
Атестат доцента
ДЦAP 002676,
виданий
22.06.1995

16

Виробнича
стоматологічна
практика

№ 589/2015 від
10.12.2015 про
складання іспиту зі
спеціальності після
проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтична
стоматологія»
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1972,
«Стоматологія»,
диплом Ч № 584197.
Кандидат медичних
наук КД № 016749
видано на підставі
рішення Ради при
Московському
медичному
стоматологічному
інституті ім. Н.А.
Семашко від 06.06.1990
р., 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ АР № 002676
Рішенням Вченої Ради
Харківського
державного медичного
університету від
22.06.1995р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1342,
от 23.03.1985 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2652,
от 23.12.1989 г.
УДМУ ім. Богомольця
О.О.
“Терапевтична
стоматологія. Фахова
експертиза”, пос. № 40,
від 27.01.1995 р.
НФаУ
“Лекторська
майстерність
викладача” пос. № 2,
від 31.03.2017р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції.
Сертифікат № 44/2018
від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ
терапевтична
стоматологія, свідоцтво
№ 589/2015 від
10.12.2015 про
складання іспиту зі
спеціальності після
проведення
передатестаційного
циклу «Терапевтична
стоматологія»

ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (13.01.2020
- 27.01.2020 р.)
149374

Воропаєва
Людмила
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MД 024727,
виданий
19.03.1986,
Атестат доцента
ДЦ 012418,
виданий
15.06.1989

38

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1970,
«Стоматологія»,
диплом Ш № 266024.
Кандидат медичних
наук МД № 024727
видано на підставі
рішення Ради при ЦНІІ
стоматології МЗ СРСР
від 2.07.1986 р., 14.01.22
– стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 012418 на
підставі рішення
Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 15.06.1989р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1296,
от 29.12.1984 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2843,
от 24.11.1990 г.
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
6, 18.02.2017 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
52/2018 від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)

149374

Воропаєва
Людмила
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MД 024727,
виданий
19.03.1986,
Атестат доцента
ДЦ 012418,
виданий
15.06.1989

38

Терапевтична
стоматологія

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1970,
«Стоматологія»,
диплом Ш № 266024.
Кандидат медичних
наук МД № 024727
видано на підставі
рішення Ради при ЦНІІ
стоматології МЗ СРСР
від 2.07.1986 р., 14.01.22
– стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 012418 на
підставі рішення

Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 15.06.1989р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1296,
от 29.12.1984 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2843,
от 24.11.1990 г.
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
6, 18.02.2017 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16
годин. Сертифікат №
52/2018 від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
149374

Воропаєва
Людмила
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
кандидата наук
MД 024727,
виданий
19.03.1986,
Атестат доцента
ДЦ 012418,
виданий
15.06.1989

38

Виробнича
стоматологічна
практика

Закінчила Полтавський
медичний
стоматологічний
інститут, 1970,
«Стоматологія»,
диплом Ш № 266024.
Кандидат медичних
наук МД № 024727
видано на підставі
рішення Ради при ЦНІІ
стоматології МЗ СРСР
від 2.07.1986 р., 14.01.22
– стоматологія.
Доцент, атестат доцента
ДЦ № 012418 на
підставі рішення
Державного комітету
СРСР по народній освіті
від 15.06.1989р.
ММСИ им. Семашко
Н.А.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 1296,
от 29.12.1984 г.
ФПК преподавателей
вузов, специальность
«Терапевтическая
стоматология»
удостоверение. № 2843,
от 24.11.1990 г.
НФаУ
“Методика викладання
у вищій школі” пос. №
6, 18.02.2017 р.
ХНМУ
кафедра української
мови семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції в обсязі 16

годин. Сертифікат №
52/2018 від 27.06.2018р.
ННІПО ХНМУ ПАЦ з
терапевтичної
стоматології 01.02.201629.02.2016.
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення
«Особливості
естетичної реставрації в
стоматології»
(06.04.2020 - 17.04.2020
р.)
251362

Чорна
Наталія
Степанівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 041883,
виданий
27.04.2017

2

Фармакологія

Закінчила Харківський
державний університет,
1998 р., «Біологія».
Диплом ЛБ НХ
№006341.
Диплом кандидата наук
ДК № 041883 від
27.04.2017 про
присудження наукового
ступеня кандидата
фармацевтичних наук зі
спеціальності 14.03.05 «Фармакологія».
Підвищення
кваліфікації проходження курсу
«Стажування з
фармакології, клінічної
фармакології та
клінічної фармації»
(936 год.), 2015 р.,
ІПКСФ НФаУ.
Курси тематичного
удосконалення
«Сучасна медична
освіта, фахова
експертиза», 2016 р.
НМУ ім. Богомольця.

198693

Кривошапка
Олександр
Вікторович

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
8.18010021
педагогіка
вищої школи,
Диплом
кандидата наук
ДK 008167,
виданий
26.09.2012,
Атестат доцента
AД 002831,
виданий
20.06.2019

8

Фармакологія

Закінчив Харківський
державний медичний
університет, 2005р.,
«Лікувальна справа».
Диплом ХА №27760381.
Диплом кандидата
медичних наук ДК №
008167, виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН України, ХНМУ
МОЗ України від
26.09.2012 р., 14.03.04 –
патологічна фізіологія.
Доцент кафедри
фармакології та
медичної рецептури АД
№ 002831, видано на
підставі рішення
атестаційної колегії від
20 червня 2019 р.
Сертифікат ITEP від
26.04.2018 р. рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти виданий ESL MD
inc. Officinal iTEP testing
centre.
Посвідчення про
підвищення
кваліфікації до диплому
ХА № 27760381 від
30.03.2018 р.
«Інноваційні підходи до
викладання медикобіологічних дисциплін у
контексті сучасних
тенденцій розвитку
медичної та
фармацевтичної

освіти», ІПКСФ НФаУ.
38443

Павлова
Олена
Олексіївна

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
доктора наук ДД
001435,
виданий
26.10.2012,
Диплом
кандидата наук
KH 015942,
виданий
23.12.1997,
Атестат доцента
ДЦ 009304,
виданий
21.10.2004,
Атестат
професора 12ПP
010963,
виданий
29.09.2015

25

Патологічна
фізіологія

Доктор медичних наук
(ДД № 001435,
Рішенням Атестаційної
колегії Харківського
національного
медичного університету
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України)
Професор
(12 ПР № 010963,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 29 вересня 2015
року)

158633

Кузьміна
Ірина
Юріївна

Професор,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
Харківський
гуманітарний
університет
"Народна
українська
академія", рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
035 Філологія,
Диплом доктора
наук ДД 004437,
виданий
08.06.2005,
Атестат доцента
ДЦ 005546,
виданий
18.09.1997,
Атестат
професора 12ПP
00490, виданий
21.06.2007

37

Патологічна
фізіологія

Доктор медичних наук
(ДД № 004437,
Рішенням
спеціалізованої вченої
ради Інституту
педіатрії, акушерства та
гінекології АМН
України 8 червня 2005
року)
Професор
(12 ПР № 004909,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 21 червня 2007 року)

131898

Шутова
Наталя
Анатоліївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 049155,
виданий
12.11.2008,
Атестат доцента
12ДЦ 041049,
виданий
22.12.2014

7

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК №049155,
Рішенням
спеціалізованої вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
МОЗ України 12
листопада 2008 року)
Доцент
(12ДЦ № 041049,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 22 грудня 2014 року)

38928

Сулхдост Інна Доцент,
Олександрівн Основне

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,

11

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук,

а

місце
роботи

120544

Кучерявченко
Марина
Олександрівн
а

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

79713

Коляда Олег Доцент,
Миколайович Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

182387

Александрова
Аліна
В`ячеславівн
а

І медичний
факультет

Доцент,
Основне
місце
роботи

Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
011 Науки про
освіту, Диплом
кандидата наук
ДK 001508,
виданий
10.11.2011
Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа, Диплом
магістра,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 005097,
виданий
17.02.2002,
Атестат доцента
AД 002068,
виданий
05.03.2019

ДК № 001508
Виданий 4 листопада
2011р. Атистатиційної
колегією.
14.03.04 «Патологічна
фізіологія»
Доцент
(АД № 002070,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 05 березня 2019
року)

21

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК № 005097,
Рішенням Атестаційної
колегії Харківського
національного
медичного університету
МОЗ України від 17
лютого 2012 року)
Доцент
(АД № 002068,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 05 березня 2019
року)

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа, Диплом
кандидата наук
ДK 017322,
виданий
10.10.2013

7

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК №017322,
Рішенням Атестаційної
колегії Державного
закладу «Луганський
державний медичний
університет» МОЗ
України
10 жовтня 2013 р.)

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110105 Медикопрофiлактична

6

Фармакологія

Закінчила Харківський
національний
медичний університет,
2007 р. «Медикопрофілактична справа»,
Диплом з відзнакою ХА
№ 32825408
Кандидат медичних
наук, диплом DK №
027747 виданий на
підставі рішення

справа, Диплом
кандидата наук
ДK 027747,
виданий
26.02.2015

Атестаційної колегії від
26.02.2015р.
фармакологія-14.03.05.
Доцент кафедри
фармакології та
медичної рецептури АД
№003304, видано на
підставі рішення
атестаційної колегії від
15 жовтня 2019 р.
Сертифікат– Pearson
Edexel level I Certificate
in ESOL International
(CEF B2) (500/1926/0)
виданий 14.08.2017р.
рівня B2 з англійської
мови відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти.

90535

СафаргалінаКорнілова
Надія
Астахівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 034215,
виданий
03.05.1989,
Атестат доцента
ДЦ 000307,
виданий
19.05.1994

37

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (МД № 034215,
Рішенням вченої Ради
Харківського медичного
інституту
3 травня 1989 р.,
14.00.06 «Кардіологія»
14.00.13 «Нервові
хвороби»)
Доцент
Серія атестата
ДЦАР № 000307
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
19.05.1994р

32357

Литвиненко
Олена
Юріївна

Доцент,
Сумісництво

І медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 058456,
виданий
10.03.2010,
Атестат доцента
12ДЦ 045489,
виданий
15.12.2015

7

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК № 058456,
Рішенням
спеціалізованої вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
МОЗ України 10
березня 2010 року)
Доцент
(12ДЦ № 045489,
Рішенням Атестаційної
колегії МОН України
Від 15 грудня 2015 року)

139338

Морозов
Олександр
Володимиров
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 030986,
виданий
29.09.2015

4

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК №030986,
Рішенням Атестаційної
колегії Державної
установи «Інститут
проблем ендокринної
патології ім. В.Я.
Данилевського» НАМН
України 29 вересня 2015
року)

288192

Бібіченко
Вікторія
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа

1

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК № 055709,
Рішенням Атестаційної
колегії Харківського
національного
медичного університету
МОЗ України, від 26
лютого 2020 р.).

138890

Огнєва Лілія
Гаррієвна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

19

Патологічна
фізіологія

Харківський медичний
інститут, 1983р.,
«Гігієна, санітарія,
епідеміологія»,

ИВ-I № 159048
- Люблінський
медичний університет
(Universytet Medyczny w
Lublinie), м.Люблін,
Польша Науковопедагогічне стажування
«Розвиток медичної
освіти, сучасний стан та
нове у медицині в
Україні та в країнах
ЄС», 2019 р.
- Друга Вища освіта.
Магістерський рівень.
«Освітні педагогічні
науки», ІПО ХНМУ,
2019-2021 рр.
120832

Кузнецова
Мілена
Олександрівн
а

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

252373

Письменна
Ольга
Тарасівна

Асистент,
Сумісництво

І медичний
факультет

60362

Єрмоленко
Тамара
Іванівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

1

Патологічна
фізіологія

Харківський
національний
медичний університет,
2014, «Медикопрофілактична справа»
ХА №47077457
- Люблінський
медичний університет
(Universytet Medyczny w
Lublinie),м.Люблін,
Польша Науковопедагогічне стажування
«Розвиток медичної
освіти, сучасний стан та
нове у медицині в
Україні та в країнах
ЄС», 2019 р.
- Cuiavian University in
Wloclawek Medical
education as a component
of the education system
in Ukraine and countries
March 25 - April 5, 2019
- Друга Вища освіта.
Магістерський рівень.
«Освітні педагогічні
науки», ІПО ХНМУ,
2019-2021 рр.

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
110106
Стоматологiя

1

Патологічна
фізіологія

Харківський
національний
медичний університет,
2013, «Стоматологія»,
ХА 45526250
- Он-Лайн тренінг
Україно-Швейцарського
проекту «Інша Освіта»:
«Викладацька
майстерність в
медичних ЗВО. Випуск
перший. Зворотній
зв’язок», 2020 р.
- Проходить курс
підвищення психологопедагогічної
майстерності
викладачів зі стажем
викладання до 5-ти
років "Школа молодого
викладача" при ННІ ЯО
ХНМУ, 2021 р.

Диплом
бакалавра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
Харківський
гуманітарний
університет
"Народна
українська
академія", рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
035 Філологія,

13

Фармакологія

Закінчила Харківський
фармацевтичний
інститут, 1990,
«Фармація».
Диплом ТВ-І № 158899.
Диплом Доктора
фармацевтичних наук,
ДД № 000009, видано
на підставі рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 17.01.2014
р., 14.03.05 –
фармакологія.
Професор кафедри

Диплом
магістра,
Українська
інженернопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи,
Диплом доктора
наук ДД
000009,
виданий
17.01.2014,
Атестат
професора 12ПP
011260, виданий
15.12.2015,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
007357,
виданий
26.05.2010

250505

Бутко
Професор,
Ярослава
Сумісництво
Олександрівн
а

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
спеціаліста,
Національний
фармацевтични
й університет,
рік закінчення:
2005,
спеціальність:
110201
Фармацiя,
Диплом
спеціаліста,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
Харківський
гуманітарний
університет
"Народна
українська
академія", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
035 Філологія,
Диплом доктора
наук ДД 005965,
виданий
29.09.2016,
Диплом
кандидата наук
ДK 059526,
виданий

фармакології та
медичної рецептури, ПР
№ 011260, видано
рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 15.12.2015 р.
Атестат старшого
наукового
співробітника, АС №
007357, видано
рішенням Вищої
атестаційної комісії
України від 26.05.2010
р., зі спеціальності –
технологія ліків та
організація
фармацевтичної
справи.
Закінчила Харківський
гуманітарний
університет «Народна
українська академія»,
2020 р., «Філологія»,
освітня програма
«Англійська мова та
переклад». Диплом В20
№ 137341.
Курси тематичного
удосконалення
«Особливості
викладання
фармакології та
клінічної фармакології
у вищих медичних та
фармацевтичних
закладах освіти: фокус
на інтеграцію до
Європейської зони
вищої освіти» НФаУ,
ІПКСФ, 2020 р.
11

Фармакологія

Закінчила
Національний
фармацевтичний
університет, 2005,
«Фармація».
Диплом ХА №
25952075.
Диплом Доктора
фармацевтичних наук,
ДД № 005965, видано
на підставі рішення
Атестаційної колегії від
29.09.2016 р., 14.03.05
– фармакологія.
Професор кафедри
фармакології та
медичної рецептури,
АП № 000819, видано
рішенням Атестаційної
колегії МОН України
від 05.03.2019 р.
Закінчила Харківський
гуманітарний
університет «Народна
українська академія»,
2019 р., «Філологія»,
освітня програма
«Англійська мова та
переклад». Диплом С18
№ 020327.
Цикл підвищення
кваліфікації
«Особливості
викладання
фармакології та
клінічної фармакології
у вищих медичних та
фармацевтичних
закладах освіти: фокус
на інтеграцію до
Європейської зони
вищої освіти», ІПКСФ
НФаУ, 2018 р.

01.07.2010,
Атестат доцента
12ДЦ 032280,
виданий
26.09.2012,
Атестат
професора AП
000819,
виданий
05.03.2019
251378

Шаповал
Ольга
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
магістра,
Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
011 Освітні,
педагогічні
науки, Диплом
кандидата наук
ДK 016032,
виданий
09.10.2002,
Атестат доцента
12ДЦ 036882,
виданий
21.11.2013

2

Фармакологія

Диплом УВ № 775732
від 18.06.1991 р
Харківського
фармацевтичного
інституту за
спеціальністю –
фармація, кваліфікація
– провізор.
Диплом кандидата
наук ДК № 016032 від
09.10.2002 р. про
присудження наукового
ступеня кандидата
біологічних наук зі
спеціальності 14.03.05 «Фармакологія».
Атестат доцента 12 ДЦ
№ 036882 від 21
листопада 2013 р. про
присвоєння вченого
звання доцента
кафедри фармакології.
Сертифікат ITEP від
12.08.2018 р. рівня В2 з
англійської мови
відповідно до
Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної
освіти виданий ESL MD
inc. Officinal iTEP testing
centre.

136999

Ковальцова
Марина
Вікторівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

І медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
національний
медичний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
110104
Педiатрiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 027880,
виданий
28.04.2015

6

Патологічна
фізіологія

Кандидат медичних
наук (ДК №027880,
Рішенням Атестаційної
колегії Харківського
національного
медичного університету
МОЗ України,
28 квітня 2015 р.)

200728

Волкова
Ольга
Сергіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Стоматологічни
й факультет

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
магістра,
Харківський
державний
медичний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 005446,
виданий

9

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Закінчила Харківський
державний медичний
університет, 2005,
«Стоматологія»,
диплом ХА №
28080507.
Кандидат медичних
наук ДК № 005446
видано на підставі
рішення Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України від
29.03.2012р, 14.01.22 –
стоматологія.
Доцент, атестат доцента
АД № 001424 на
підставі рішення вченої
ради Харківського
національного
медичного університету
від 23.10. 2018 р.
Магістр медицини,
2007, «Стоматологія»
диплом магістра ХА
№32928337, від
31.07.2007р., ХДМУ



29.03.2012,
Атестат доцента
AД 001424,
виданий
23.10.2018

МОЗ України НФаУ
«Методика викладання
у вищій школі»
посвідчення № 7 від
20.03.2015
МОЗ України ХНМУ
«Семінар
вдосконалення знань з
питань україномовної
професійної
компетенції»
сертифікат № 51/2018
від 27.06.2018 р.
ННІЯО ХНМУ
«Курси підвищення
психолого-педагогічної
кваліфікації викладачів
вищої медичної школи
«Школа досвідченого
лектора» сертифікат
2018-2019р.
Економічний
Університет MSAP (м.
Краків, Республіка
Польща)
міжнародне науковопедагогічне стажування
«Нові та інноваційні
методи навчання» для
педагогічних і науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів IIV рівнів акредитації
(108 год) сертифікат
№1707/MSAP/2018 від
02.03.2018р.
Сертифікат з
англійської мови
(рівень В2) від English
Second Language Made
Direct, Certificate of
Proficiency, Upper
Intermediate Level
(CEFR B2), iTEP
Academic-Plus Exam, 30
May-2017 , TEST ID:
197901491AP
Харківська медична
академія
післядипломної освіти
цикл спеціалізації
«Терапевтична
стоматологія».
Сертифікат лікаряспеціаліста №1369 від
03.11.2011 р. МОЗ
України
посв. №5777 від
02.08.2013 р. про
присвоєння другої
кваліфікаційної
категорії
МОЗ України посв.
№2699 від 07.05.2019 р.
про присвоєння вищої
кваліфікаційної
категорії зі
спеціальності
терапевтична
стоматологія, присвоєна
вища кваліфікаційна
категорія
ХНМУ
цикл тематичного
удосконалення «Сучасні
аспекти
діагностики, лікування
та профілактики
захворювань тканин
пародонту» (02.11.2020
- 16.11.2020 р.)

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

ПРН 23. Виконувати
маніпуляції надання
екстреної медичної
допомоги,
використовуючи
стандартні схеми,
за будь-яких
обставин на
підставі діагнозу
невідкладного стану
(за списком 4) в
умовах обмеженого
часу (за списками 6,
7).

ПРН
відповідає
результату
навчання,
визначеном
у
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Обов’язкові освітні
компоненти, що
забезпечують ПРН

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами

Поточний контроль опитування, тестування,

вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».
Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

захист клінічного кейсу)

ПРН 22. Виконувати
медичні
стоматологічні
маніпуляції на
підставі
попереднього та/або
остаточного
клінічного діагнозу
(за списками 2, 2.1)
для різних верств
населення та в
різних умовах (за
списком 7).

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,

Профілактика
стоматологічних
захворювань

відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

контроль – іспит

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

матеріал.
ПРН 21. Виконувати
медичні маніпуляції
на підставі
попереднього та/або
остаточного
клінічного діагнозу
(за списками 2, 2.1)
для різних верств
населення та в
різних умовах (за
списком 6).

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронно-

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

ПРН 20.
Організовувати
необхідний рівень
індивідуальної
безпеки (власної та
осіб, про яких
піклується) у разі

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

виникнення типових
небезпечних
ситуацій в
індивідуальному полі
діяльності.

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

ПРН 12.
Організовувати
проведення
лікувальноевакуаційних заходів
серед населення,
військовослужбовців,
в умовах
надзвичайної
ситуації, у т.ч.
воєнного стану, під
час розгорнутих
етапів медичної

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
Поточний контроль елементами електронного
опитування, тестування;
навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування

Гістологія, цитологія та
ембріологія

- вербальні (лекції, усні
Поточний контроль пояснення на практичних
опитування, тестування;
заняттях),
підсумковий контроль - іспит
- візуальні (презентації, схеми,
малюнки, фото- і
електроннограмми,
відеолекції, навчальні
відеофільми та анімація,
демонстрація мікропрепаратів
з мікроскопа на екран
телевізора)
- практичні (робота з
мікроскопом).

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

евакуації, з
урахуванням
існуючої системи
лікувальноевакуаційного
забезпечення.

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Профілактика

Лекція, практичне заняття,

Поточний контроль -

ПРН 19.
Дотримуватися
вимог етики,
біоетики та
деонтології у своїй
фаховій діяльності.

стоматологічних
захворювань

самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Латинська мова та
медична термінологія

Практичні заняття,
обговорення; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
виконання практичних вправ
у робочих зошитах, робота в
Google Meet, Moodle, Zoom,
робота у мобільному додатку
Quizlet, робота на навчальній
ігровій платформі Kahoot.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
підсумкові заняття, вебінари,
компютерна атестація,
консультативні заняття із

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Патомофологія

ПРН 18.
Усвідомлювати та
керуватися у своїй
діяльності
громадянськими
правами, свободами
та обов’язками,
підвищувати
загальноосвітній
культурний рівень.

підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами
творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Латинська мова та
медична термінологія

Практичні заняття,
обговорення; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
виконання практичних вправ
у робочих зошитах, робота в
Google Meet, Moodle, Zoom,
робота у мобільному додатку
Quizlet, робота на навчальній
ігровій платформі Kahoot.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Іноземна мова (в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Практичні заняття;
обговорення; ділові (рольові)
ігри; письмові контрольні
роботи; тести; діалог зі
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований

патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

залік

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча хірургічна
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Патомофологія

Фізичне виховання та
здоров’я

ПРН 17.
Дотримуватися
здорового способу
життя,
користуватися
прийомами
саморегуляції та
самоконтролю.

творчі дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять
Практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - залік

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Історія і культура
України

На лекціях і семінарських
Поточний контроль заняттях передбачено
опитування, тестування;
використання таких
підсумковий контроль - Залік
педагогічних методів: метод
проблемного навчання, ділові
ігри, «мозковий штурм»,
робота в групах, різнорівневе
навчання (з урахуванням
можливостей сильних і
слабких студентів), евристичні
бесіди, дискусії та дебати,
презентаційний метод
(підготовка студентом
доповіді-презентації), метод
проектного навчання
(підготовка студентом
самостійного дослідження),
відвідування музеїв.

Медична біологія

Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - Іспит

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Медична біологія

Лекції, практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Іноземна мова (в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Практичні заняття;
обговорення; ділові (рольові)
ігри; письмові контрольні
роботи; тести; діалог зі
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Медична та
біоорганічна хімія

Лекції, лабораторнопрактичні заняття; тести;
розв'язання ситуаційних

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль -

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

завдань; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
самостійна робота: творчі
роботи; підготовка до участі у
конференціях, олімпіаді;
робота з робочими зошитами.

диференційований залік

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Біологічна хімія

Електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист біохімічного кейсу).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Фізичне виховання та
здоров’я

Практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;

діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування
Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
елементами електронного

Поточний контроль опитування, тестування;

Гігієна та екологія

ПРН 16. Формувати
цілі та визначати
структуру

навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.
Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль самостійна робота
опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований

особистої діяльності
на підставі
результату аналізу
певних суспільних та
особистих потреб.

патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Гігієна та екологія

Лекції, практичні заняття,
самостійна робота

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування

Філософія

За джерелами знань

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Поточний контроль -

використовуються такі методи опитування, тестування;
навчання: словесні –
підсумковий контроль - залік
розповідь, пояснення; наочні
– презентація, ілюстрація;
практичні – самостійна
робота, практична робота. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності використовуються
методи: проблемний,
частково-пошуковий,
дослідницький.

ПРН 15. Оцінювати
вплив
навколишнього
середовища на стан
здоров`я населення в
умовах медичного
закладу за
стандартними
методиками.

Історія і культура
України

На лекціях і семінарських
Поточний контроль заняттях передбачено
опитування, тестування;
використання таких
підсумковий контроль - залік
педагогічних методів: метод
проблемного навчання, ділові
ігри, «мозковий штурм»,
робота в групах, різнорівневе
навчання (з урахуванням
можливостей сильних і
слабких студентів), евристичні
бесіди, дискусії та дебати,
презентаційний метод
(підготовка студентом
доповіді-презентації), метод
проектного навчання
(підготовка студентом
самостійного дослідження),
відвідування музеїв.

Іноземна мова (в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Практичні заняття;
обговорення; ділові (рольові)
ігри; письмові контрольні
роботи; тести; діалог зі
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Загальна медична
підготовка

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;

Поточний контроль опитування, тестування;

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)
Дитяча терапевтична
стоматологія

ділові (рольові) ігри; письмові підсумковий контроль контрольні роботи; письмові
диференційований залік
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Охорона праці в галузі

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - залік

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Гігієна та екологія

Лекції, практичні заняття,
самостійна робота

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Біологічна хімія

Електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист біохімічного кейсу).

ПРН14. Аналізувати
та оцінювати
державну, соціальну
та медичну
інформацію з
використанням
стандартних
підходів та
комп’ютерних
інформаційних
технологій.

Фізичне виховання та
здоров’я

Практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - залік

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Медична біологія

Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.
Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль –
іспитдиференційований залік

Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Фармакологія

Вербальні (лекція, бесіда);
наочні (ілюстрація,
презентація); практичні
(самостійна робота, мозковий
штурм, робота в парах, робота
у групах); дистанційні
(вебінар, інтерактивне
тестування).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,

Фізичне виховання та
здоров’я

робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.
Практичні заняття
Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - залік

Безпека
життєдіяльності;
основи біоетики та
біобезпеки

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування

Гістологія, цитологія та
ембріологія

- вербальні (лекції, усні
Поточний контроль пояснення на практичних
опитування, тестування;
заняттях),
підсумковий контроль - іспит
- візуальні (презентації, схеми,
малюнки, фото- і
електроннограмми,
відеолекції, навчальні
відеофільми та анімація,
демонстрація мікропрепаратів
з мікроскопа на екран
телевізора)
- практичні (робота з
мікроскопом).

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Історія і культура
України

На лекціях і семінарських
Поточний контроль заняттях передбачено
опитування, тестування;
використання таких
підсумковий контроль - залік
педагогічних методів: метод
проблемного навчання, ділові
ігри, «мозковий штурм»,
робота в групах, різнорівневе
навчання (з урахуванням
можливостей сильних і
слабких студентів), евристичні
бесіди, дискусії та дебати,
презентаційний метод
(підготовка студентом
доповіді-презентації), метод
проектного навчання
(підготовка студентом
самостійного дослідження),
відвідування музеїв.

Латинська мова та
медична термінологія

Практичні заняття,
обговорення; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
виконання практичних вправ
у робочих зошитах, робота в
Google Meet, Moodle, Zoom,
робота у мобільному додатку
Quizlet, робота на навчальній
ігровій платформі Kahoot.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Іноземна мова (в т.ч. за
професійним
спрямуванням)

Практичні заняття;
обговорення; ділові (рольові)
ігри; письмові контрольні
роботи; тести; діалог зі
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

ПРН 13. Визначити
тактику надання
екстреної медичної
допомоги,
використовуючи
рекомендовані
алгоритми, за будьяких обставин на
підставі діагнозу
невідкладного стану
в умовах обмеженого
часу.

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

ПРН 11. Проводити
лікування основних
стоматологічних
захворювань за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами під
контролем лікарякерівника в умовах
лікувальної
установи (за
списком 2.1).

Фармакологія

Вербальні (лекція, бесіда);
наочні (ілюстрація,
презентація); практичні
(самостійна робота, мозковий
штурм, робота в парах, робота
у групах); дистанційні
(вебінар, інтерактивне
тестування).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)
Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

ПРН 9. Визначати
характер режиму
праці, відпочинку та
необхідної дієти при
лікуванні
стоматологічних
захворювань (за
списком 2) на
підставі
попереднього або
остаточного
клінічного діагнозу
шляхом прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська

Проходження практики.

Поточний контроль -

практика

Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Охорона праці в галузі

Лекції, практичні заняття.
Поточний контроль Творчі дискусії, обговорення; опитування, тестування;
ділові (рольові) ігри;
підсумковий контроль - залік
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні

Ортодонтія

Ортопедична
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

ПРН 10. Визначати
тактику ведення
стоматологічного
пацієнта при
соматичній
патології (за
списком 3) шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Біологічна хімія

Електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист біохімічного кейсу).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Медична біологія

Лекції, практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.
Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль -

занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.
Вербальні (лекція, бесіда);
наочні (ілюстрація,
презентація); практичні
(самостійна робота, мозковий
штурм, робота в парах, робота
у групах); дистанційні
(вебінар, інтерактивне
тестування).

диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Фармакологія

ПРН 8. Визначати
підхід, план, вид та
принцип лікування
стоматологічного
захворювання (за
списком 2) шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Ортодонтія

Ортопедична
стоматологія

електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Фармакологія

ПРН 7. Аналізувати
епідеміологічний
стан та проводити
заходи масової й
індивідуальної,
загальної та
локальної
медикаментозної та
немедикаментозної
профілактики
стоматологічних
захворювань.

навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.
Вербальні (лекція, бесіда);
наочні (ілюстрація,
презентація); практичні
(самостійна робота, мозковий
штурм, робота в парах, робота
у групах); дистанційні
(вебінар, інтерактивне
тестування).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
Поточний контроль елементами електронного
опитування, тестування;
навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Медична біологія

Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота

Поточний контроль опитування, тестування,

Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Медична біологія

Лекції, практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Соціальна медицина,
громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

ПРН 6. Планувати
та втілювати
заходи
профілактики
стоматологічних
захворювань серед
населення для
запобігання
розповсюдження
стоматологічних
захворювань.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.
Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,

ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)
Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича практика
Проходження практики,
(сестринська практика у фантомний, електронностоматології))
інформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Пропедевтика дитячої
терапевтичної
стоматології

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести, оцінка
практичних навичок)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Фармакологія

Вербальні (лекція, бесіда);
наочні (ілюстрація,
презентація); практичні
(самостійна робота, мозковий
штурм, робота в парах, робота
у групах); дистанційні
(вебінар, інтерактивне
тестування).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
Поточний контроль елементами електронного
опитування, тестування;
навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

ПРН 5.
Встановлювати
діагноз невідкладних
станів за будь-яких
обставин (вдома, на
вулиці, у лікувальній
установі), в умовах
надзвичайної
ситуації, воєнного
стану, нестачі
інформації та
обмеженого часу (за
списком 4).

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами

Поточний контроль опитування, тестування,

вищої освіти, усне опитування, індивідуальні завдання,
письмові творчі роботи, творчі історія хвороби; підсумковий
дискусії, презентації, ділові
контроль – іспит
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».
Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські
заняття і СРС з використанням
презентацій, відеоматеріалів,
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.
творчі дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патомофологія

ПРН 4. Визначати
остаточний
клінічний діагноз
дотримуючись
відповідних етичних
і юридичних норм,
шляхом прийняття
обґрунтованого
рішення та
логічного аналізу
отриманих
суб’єктивних і
об’єктивних даних
клінічного,
додаткового
обстеження,

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

проведення
диференційної
діагностики під
контролем лікарякерівника в умовах
лікувальної
установи (за
списком 2.1).

клінічного кейсу) матеріал.
Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.
Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Ортодонтія

ПРН 3. Призначати
та аналізувати
додаткові
(обов’язкові та за
вибором) методи
обстеження
(лабораторні,
рентгенологічні,
функціональні
та/або
інструментальні )
за списком 5,
пацієнтів із
захворюваннями
органів і тканин
ротової порожнини і
щелепно-лицевої
області для
проведення
диференційної
діагностики
захворювань (за
списком 2).

здобувачами вищої освіті; усне
опитування.
Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль – диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль –
диференційований залік

та медична психологія)
Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль – диференційований
залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль –
диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль – іспит

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика

Лекція, практичне заняття,

Поточний контроль -

стоматологічних
захворювань

самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Лекції, практичні заняття.
Обговорення;
усні та письмові підсумкові
заняття, тести; робота з
протоколами практичних
занять, відпрацювання
практичних навичок

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Біологічна хімія

Електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист біохімічного кейсу).

Гістологія, цитологія та
ембріологія

- вербальні (лекції, усні
Поточний контроль пояснення на практичних
опитування, тестування;
заняттях),
підсумковий контроль - іспит
- візуальні (презентації, схеми,
малюнки, фото- і
електроннограмми,
відеолекції, навчальні
відеофільми та анімація,
демонстрація мікропрепаратів
з мікроскопа на екран
телевізора)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

- практичні (робота з
мікроскопом).

ПРН 2. Збирати
інформацію про
загальний стан
пацієнта,
оцінювати
психомоторний та
фізичний розвиток
пацієнта, стан
органів
щелепнолицевої
ділянки, на підставі
результатів
лабораторних та
інструментальних
досліджень
оцінювати
інформацію щодо
діагнозу

Медична та
біоорганічна хімія

Лекції, лабораторнопрактичні заняття; тести;
розв'язання ситуаційних
завдань; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
самостійна робота: творчі
роботи; підготовка до участі у
конференціях, олімпіаді;
робота з робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Медична біологія

Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Українська мова (в т.ч.
за професійним
спрямуванням)

Вербальні (бесіда, ділова гра); Поточний контроль наочні (ілюстрація); практичні опитування, тестування;
(самостійна робота, мозковий підсумковий контроль - залік
штурм, робота в парах, робота
в групах, цільові завдання).
Практичні заняття із
використанням
відеоматеріалів,
інтерактивних методик,
логічних методів, робота з
науковою літературою,
складання графічних схем і
таблиць, проведення рольових
ігор.

Медична та
біоорганічна хімія

Лекції, лабораторнопрактичні заняття; тести;
розв'язання ситуаційних
завдань; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
самостійна робота: творчі
роботи; підготовка до участі у
конференціях, олімпіаді;
робота з робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Анатомія людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль екзамен

Біологічна хімія

Електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист біохімічного кейсу).

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Соціальна медицина,

Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль -

громадське здоров'я та
основи доказової
медицини

Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
робота з робочими зошитами
Екстрена та невідкладна Лекції, практичні заняття.
терапевтична та
Творчі дискусії, обговорення;
хірургічна допомога
ділові (рольові) ігри;
(екстренна медицина,
письмові контрольні роботи;
хірургія)
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль – іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль - іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.
Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
Поточний контроль елементами електронного
опитування, тестування;
навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Лекції, практичні заняття.
Обговорення;
усні та письмові підсумкові
заняття, тести; робота з
протоколами практичних
занять, відпрацювання
практичних навичок

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

Фізіологія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.

Поточний контроль -

ПРН 1. Виділяти та
ідентифікувати
провідні клінічні
симптоми та
синдроми (за
списком 1); за
стандартними
методиками,
використовуючи
попередні дані
анамнезу хворого,
дані огляду хворого,
знання про людину, її
органи та системи,
встановлювати
вірогідний
нозологічний або
синдромний
попередній клінічний
діагноз
стоматологічного
захворювання (за
списком 2).

Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Екстрена та невідкладна
терапевтична та
хірургічна допомога
(екстренна медицина,
хірургія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича
стоматологічна
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування; підсумковий
контроль - диференційований
залік

Дитяча хірургічна
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
ураженнями зубо-щелепної
системи та хірургічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль - іспит

Дитяча терапевтична
стоматологія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота
Для проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль - іспит

Загальна медична
підготовка
(оториноларингологія;
неврологія;
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія; психіатрія
та медична психологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Виробнича лікарська
практика

Проходження практики.
Клінічний (курація пацієнтів
зі стоматологічною
патологією), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
Внутрішня медицина
(у тому числі внутрішня
медицина, інфекційні
хвороби та
епідеміологія)

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Ортодонтія

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей із
аномаліями зубо-щелепної
системи), фантомний,
електронно-інформаційний
(презентації, відео-матеріали,
методичні рекомендації,
лекції), науковий (участь у
наукових розробках з
дисципліни), контрольний
(тести, ситуаційні завдання,
оцінка практичних навичок,
захист клінічного кейсу)
матеріал.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання;
підсумковий контроль - іспит

Ортопедична
стоматологія

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач, підготовка до ЛІІ
«КРОК-2».

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Хірургічна стоматологія Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Терапевтична
стоматологія

клінічний (курація пацієнтів зі
стоматологічною патологією),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),
контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу)

Поточний контроль опитування, тестування,
індивідуальні завдання,
історія хвороби; підсумковий
контроль - іспит

Судова медицина
(стоматологія).
Медичне право.

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, практичне заняття,
самостійна робота. Для
проведення практичних
занять використовуються
клінічний (курація дітей з
метою проведення
профілактичних заходів),
фантомний, електронноінформаційний (презентації,
відео-матеріали, методичні
рекомендації, лекції),
науковий (участь у наукових
розробках з дисципліни),

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

контрольний (тести,
ситуаційні завдання, оцінка
практичних навичок, захист
клінічного кейсу) матеріал.
Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекції, практичні заняття,
тести, діалог зі здобувачами
вищої освіти, усне опитування,
письмові творчі роботи, творчі
дискусії, презентації, ділові
(рольові) ігри, складання
тематичних кросвордів,
перегляд відеоматеріалів,
відпрацювання практичних
навичок на стимуляторах,
розв’язання ситуаційних
задач.

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Патологічна фізіологія

Лекції, практичні заняття,
Поточний контроль підсумкові заняття, вебінари, опитування, тестування;
компютерна атестація,
підсумковий контроль - іспит
консультативні заняття із
підготовки студентів до
складання ліцензійного іспиту
«КРОК-1», дискусії,
обговорення; ділові (рольові)
ігри із вирішення практичних
та ситуацiйних завдань;
письмові контрольні роботи;
тести; діалог з здобувачами
вищої освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Патомофологія

творчі дискусії, обговорення;
Поточний контроль письмові контрольні роботи;
опитування, тестування;
тести; діалог з здобувачами
підсумковий контроль - іспит
вищої освіті; усне опитування;
робота з макро- та
мікропрепаратами;
відвідування
патологоанатомічного розтину
померлого; робота з
альбомами для практичних
занять

Медична інформатика

Лекції, практичні заняття з
Поточний контроль елементами електронного
опитування, тестування;
навчання, в якому
підсумковий контроль - залік
використовуються спеціальні
інформаційні, інтерактивні
технології, онлайн
консультування. Творчі
дискусії, обговорення;
письмові контрольні роботи;
самостійна робота; письмові
творчі роботи; тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне
опитування; робота з
робочими зошитами.

Клінічна анатомія і
оперативна хірургія

Лекції, практичні заняття.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; метод
кейсів;
письмові контрольні роботи;
письмові творчі роботи; тести;
діалог з здобувачами вищої
освіті; усне опитування;
роботу з робочими зошитами

Філософія

Лекції, практично-семінарські Поточний контроль заняття і СРС з використанням опитування, тестування;
презентацій, відеоматеріалів, підсумковий контроль - іспит
методичних рекомендацій,
робочих зошитів, конспектів,
атласів та ін., що розміщені у
репозитарії ХНМУ, у системі
Дистанційного навчання
ХНМУ платформи Moodle на
сторінці кафедри фізіології.
Творчі дискусії, обговорення;
ділові (рольові) ігри; письмові
контрольні роботи; письмові
творчі роботи;тести; діалог з
здобувачами вищої освіті; усне

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль диференційований залік

Анатомія людини

Медична біологія

опитування; робота з
робочими зошитами.
Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого рівня).
Комп’ютерне тестування
(формату А для підготовки до
ліцензійного інтегрованого
іспиту КРОК-1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів.
Самостійна робота студентів.
Індивідуальна робота
студентів.
Консультації.
Лекції, практичні заняття

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль екзамен

Поточний контроль опитування, тестування;
підсумковий контроль - іспит

