
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47500 Медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 222 Медицина

 
 

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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 99

Повна назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010741

ПІБ керівника ЗВО Колесник Юрій Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.zsmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/99

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47500

Назва ОП Медицина

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 Медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Відділ аспірантури і докторантури Запорізького державного медичного 
університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/

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

Кафедри суспільних дисциплін, медичної фізики, біофізики та вищої 
математики, культурології та українознавства, іноземних мов, інші 
кафедри фундаментальної освіти і медичного профілю, науковий і 
навчальний відділи, відділ міжнародних зв’язків, центр підготовки 
іноземних громадян, приймальна комісія, відділ з питань медичної та 
фармацевтичної освіти, центр дистанційної освіти та телемедицини, 
наукова бібліотека, навчальний медико-лабораторний Центр, відділ 
експериментальних досліджень з віварієм ЗДМУ, метрологічна служба, 
міжкафедральний тренінговий Центр,  ННМЦ «Університетська клініка»

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

69035, Запоріжжя, просп.. Маяковського, 26

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 66001

ПІБ гаранта ОП Туманський Валерій Олексійович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

tumanskiy@zsmu.zp.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-484-78-42

Додатковий телефон гаранта ОП +38(061)-233-50-93
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Концепція та проект ОНП були розроблені проектною групою ЗДМУ та обговорені в 2015 р. на 10-й конференції  
ORPHEUS «Challenges in evaluation of research outcomes in PhD education» в Белграді (10th ORPHEUS Confer 2015_2). 
ОНП за спеціальністю 222 Медицина в галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблена у ЗДМУ у 2016 р. відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» {зі 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 03.04.2019 № 283}. Наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523 
у ЗДМУ розширено провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому рівні) з Медицини 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_med_farm.pdf з ліцензованим обсягом 50 осіб; 
Наказом МОН України від 30.10.2019 р. № 975-л розширено провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-науковому рівні) з можливістю підготовки іноземців та осіб без громадянства 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_med_in.pdf. Розробниками ОНП є доктори 
медичних наук, професори Туманський В.О. (гарант ОНП), Візір В.А., Ганчева О.В., Доценко С.Я., Козьолкін О.А., 
Михайловська Н.С., Перцов В.І., Разнатовська О.М., Рябоконь О.В., Сиволап В.Д., Сирцов В.К.  ОНП спрямована на 
підготовку фахівців на третьому освітньо-науковому рівні, що, водночас, є першим науковим ступенем (НРК – 9 
рівень, FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень). Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки 
і має освітню та наукову складові. Обсяг освітньої програми складає 39 кредитів ЄКТС на базі попередньо здобутого 
ступеня магістра або кваліфікаційного рівня спеціаліста напряму підготовки «Медицина». Обсяг навчання за 
дисциплінами вільного вибору складає 18 кредитів ЄКТС (46 % загального обсягу ОНП). З урахуванням пропозицій 
викладачів ЗДМУ, здобувачів і потреб ринку праці до ОНП були внесені зміни рішеннями 7-ми засідань проєктної 
групи (Протоколи http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_1.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_2.pdf.
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_11.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf). Рішення проєктної групи 
затверджені на засіданнях Вчених рад ЗДМУ та ведені в дію наказами ректора університету 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html ). 
За реалізацію ОНП відповідає Відділ аспірантури і докторантури (сайт http://aspdoc.zsmu.edu.ua/) (Положення про 
відділ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/viddil/polozh_viddil_aspirant.pdf).
 
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 ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2020 - 2021 15 15 0 0 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 19 18 1 0 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 16 14 2 0 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 14 13 1 0 0 0 0

 
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 4672 Медицина
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47500 Медицина

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 94992 35385

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

77661 22368

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

17331 13017

Приміщення, здані в оренду 220 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 onp_phd_221_med_2021.pdf 1rdkgRfSLdLyPrNpJ6wvel2uxbY/BbOkOqHtukQoFeA=

Освітня програма ОНП PhD 222 Медицина.pdf wMlkrKcGCdNGb/rISKFWYCbTdsjUeC2PC4R5pOSyKR
Q=

Навчальний план за ОП navch_plan_med_och_21.pdf 7Bn49tCOkRYirgoXJsgqR8yuo9zAj4gX6ZIgKUd3kHs=

Навчальний план за ОП navch_plan_med_zaoch_21.pdf I+3lNnnjOu/RV8Lo+M/YD0O5NDwmBci69mtgLcs+Ry8
=

Навчальний план за ОП navch_plan_med_och_20.pdf 3hv4NXJFqs3T9bdes/o1HCEhHBfQn3OnWlTUbbJHzdQ
=

Навчальний план за ОП navch_plan_med_zaoch_20.pdf hQW7t5bnadu9OY0XJ2GjFW/WTLhgAAu9V9dHwPXgE
Nc=

Навчальний план за ОП navch_plan_med_och_19.pdf l6i4AZE/go4OqWI5HNHhjBAZZFao9BwOdgp0/I0FGgQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_1_med.pdf s4UcNvBqR+j2qM5Nl3vW05cxsnE6xG8CnWK3YdRcKL
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_2_med.pdf +K48iHbKRpv+b7s0D/Do6Rt5ChmHZD++6C+Fxi1EPbQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_3_med.pdf t0S7BMCIk1OETq9UP3onOh4ml9V7LZP3ITj7RzT+fAU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_4_med.pdf w7TdvlbEqtmow6aB9lC2E9WT1VdhSZtxmzOC6Fc+kZA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОНП є отримання здобувачем сучасних знань, базисних навичок та вмінь, необхідних для кваліфікованого 
науковця, педагога і спеціаліста-медика. Вінцем ОНП є прозоре виконання оригінального наукового дослідження, 
результати якого мають наукову новизну і практичне значення для певної галузі сучасної медицини. Унікальність 
ОНП. У ЗДМУ накопичений унікальний досвід 13 наукових школ з медицини,  відомих своїм внеском у розвиток 
трансплантології, серцево-судинної хірургії, кардіології, травматології та випуском вітчизняних ендопротезів 
колінних і кульшових суглобів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_nauk_shkoly.pdf).ЗДМУ 
має розвинуті новітні  інформаційні навчально-наукові технології (http://zsmu.edu.ua/snew_2331.html), сучасні 
клінічні бази http://zsmu.edu.ua/p_265.html та потужну мережу ліцензованих наукових лабораторій: безоплатне 
виконання здобувачами наукових досліджень зосереджено у 15 лабораторіях НМЛЦ 
(https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM), 13 лабораторіях Університетської клініки 
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(http://uk.zp.ua/p_604.html) і 8 міжкафедральних лабораторіях, оснащених сучасним, високотехнологічним 
обладнанням. Підготовка докторів філософії є базисом для наступної професійної діяльності та подальшого 
кар’єрного росту, тому ОНП передбачає гармонійну інтеграцію набуття здобувачем освітньо-наукових 
компетентностей (17 кредитів) з основами медичної і викладацької діяльності (22 кредити).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета і цілі ОНП відповідають місії та стратегії ЗДМУ. Мета ОНП – підготовка висококваліфікованих науково-
педагогічних кадрів, здатних до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та розв’язання 
актуальних проблем в медицині. Цілями ОНП є отримання здобувачем сучасних знань, базисних навичок та вмінь, 
необхідних для кваліфікованого науковця, педагога і спеціаліста-медика. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/onp_phd_221_med.pdf
Місія університету Забезпечення високої якості освітньої, наукової і клінічної діяльності, що відповідає рівню 
кращих вітчизняних і зарубіжних медичних і фармацевтичних шкіл, на підставі розробки і впровадження 
інноваційних технологій, реалізації ефективної моделі соціального партнерства між ЗДМУ, суспільством, системою 
охорони здоров’я і регіоном, спрямованого на поліпшення здоров’я населення і збільшення його довголіття. 
Цінності: Життя, Здоров’я, Чесність, Порядність, Працьовитість, Відкритість, Якість, Ефективність. 
(http://zsmu.edu.ua/p_1400.html). 
Стратегією розвитку ЗДМУ є продовження та вдосконалення системи підготовки фахівців та науковців 
інноваційного типу, що сформують потенціал для оновлення та розвитку галузі охорони здоров'я 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf

 

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

Пропозиції аспірантів враховували при їх анонімному анкетуванні, при їх атестаціях, а також на засіданнях 
проектної групи  http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf . Враховані пропозиції аспірантів щодо 
наближення дисципліни «Філософія науки та етика наукового дослідження» до філософських основ науки про 
життя та медицини; щодо індивідуалізації траєкторії їх навчання педагогіці: «Сучасні методи викладання у вищій 
школі» були замінені на 2  дві вибіркові дисципліни «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» та 
«Основи академічної  й педагогічної комунікації» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_1.pdf ) Враховане побажання аспірантів про 
збільшення годин на вивчення біостатистики: заплановано включити для здобувачів ІІ курсу 2 вибіркові 
дисціпліни: застосування біостатистичних методів в медицині (I) та у фармації (II). До проєктної групи  ОНП 
Медицина введені аспіранти Ісаченко М.І. і Коновалова М.О 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf . При анкетуванні восьми випускників, 
які захистили дисертації доктора філософії, отримана висока оцінка якості освітньої та наукової складової ОНП з 
Медицини 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf

- роботодавці

Для оптимізації ОНП враховуються рекомендації потенційних роботодавців (Департаменту охорони здоров’я ЗОДА, 
директорів та головних лікарів КНП і приватних медичних клінік, деканів медичних факультетів ЗДМУ). Директор 
Департаменту охорони здоров’я ЗОДА до 2020 року була членом Вченої ради ЗДМУ і приймала участь у обговоренні 
ОНП. Роботодавці рецензують або дають відгуки на ОНП 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/vidg/vidguk_1_med.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/vidg/vidguk_2_med.pdf.  До рецензування 
ОНП також залучена голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Запорізької облради 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/vidg/vidguk_3_med.pdf. Враховані пропозиції 
головних лікарів КНП і приватних медичних клінік щодо ооптимізації назв і змісту таких клінічих навчальних 
дисциплін як «Сучасна психіатрія», «Сучасна анестезіологія та інтенсивна терапія», «Сучасні аспекти вивчення 
громадського здоров’я» та інші. Від побажань головних лікарів за круглим столом університет перейшов до 
створення Ради роботодавців 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/polozh_rada_robotodav.pdf з планом її роботи 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/plan_rady_robotodav.pdf. Виконуються також 
директиви головного роботодавця - МОЗ України, яке замовлює державний обсяг підготовки докторів філософії  і 
контролює її виконання

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції академічної спільноти враховуються при обговоренні результатів щорічних атестацій 
здобувачів на засіданнях вченої ради університету, за рішеннями якої вносяться зміни до робочих програм 
навчальних дисциплін, до індивідуальних планів та результатів навчання здобувачів
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_4.pdf.
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_5.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_7.pdf 
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http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_11.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_12.pdf 
За пропозиціями викладачів (і аспірантів) ЗДМУ замість  дисципліни «Сучасні методи викладання у вищій школі» 
були введені дві вибіркові дисципліни «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» та «Основи 
академічної  й педагогічної комунікації». Враховані побажання керівників аспірантів ЗДМУ щодо особливостей 
змісту педагогічної практики аспірантів на медико-теоретичних кафедрах і на клінічнихї кафедрах терапевтичного 
та хірургічного профілю, а також щодо оптимізації змісту навчальної дисципліни «Технології планування, 
виконання та захисту дисертаційного дослідження» та навчальних дисциплін з клінічної медицини 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_11.pdf

- інші стейкхолдери

Великий інтерес до ОНП проявляє директр ННМЦ «Університетська клініка» Е.В.Котляревська з великим досвідом  
професійної, адміністративної та практичної роботи, яка постійно спілкується з викладачами і аспірантами та надає 
дієві пропозиції щодо удосконалення ОНП. Зараз вона очолює Раду роботодавців 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/nakaz_sklad_robotodavciv.pdf. До аналізу ОНП також 
залучаються головні лікарі приватних медичних клінік 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/vidg/vidguk_4_med.pdf

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції успішного розвитку медицини у світі пов’язані з розшифровкою молекулярно-генетичних механізмів 
розвитку хвороб, з їх ранньою діагностикою і раннім радикальним лікуванням із застосуванням високочутливого 
лабораторно-діагностичного і лікувального обладнання. Опанування аспірантами сучасними  лабораторно-
діагностичними і лікувальними технологіями закладено в основу ОНП з Медицини. Саме таким 
високотехнологічним  обладнанням оснащені лабораторії, Університетська клініка та кафедри ЗДМУ, на яких 
аспіранти виконують ОНП. 
Україна, країни європейського, американського та азіатсько-африканського континентів відчувають значний 
дефіцит висококваліфікованих лікарів. В Україні має місце зниження рівня зайнятості молоді віком до 25 років, до 
2025 року очікується зростання попиту на спеціалістів в галузі медицини [ Аналітичний звіт щодо професійно-
кваліфікаційного прогнозування в Україні (до 2025 року) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-
materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf). Щорічна доповідь 
Президентові, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні «Молодь на ринку праці: 
навички ХХІ століття та побудова кар’єри (2019) 
http://kntu.net.ua/kaf_design/content/download/74055/429315/file/Shorichna_dopovid_pro_stanovishe_molodi.pdf)]. 
Успішне виконання ОНП дозволить випускникові цієї програми – доктору філософії з медицини, бути 
конкурентоспроможним на ринку праці

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

У 2016 р. ЗДМУ першим із медичних ЗВО України ліцезував ОНП з Медицини, при оптимізації ОНП врахована 
політика реформування охорони здоровя України, медичної освіти, науки та кадрів 
(https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf) стосовно академічної мобільності, 
доброчесносності, незалежного рецензування, покращення володіння англійською мовою і зв՚язків з іноземними 
асоціаціями та ЗВО, покращення якості медичної допомоги і професійного росту лікарів, а також пріоритети 
розвитку медицини, визначені Постановою КМУ на 2017-2021 рр. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-
%D0%BF#Text . Запоріжжя – це крупний металургійний і машинобудівний центр України, місто відомих 
спортивних школ з плавання, боротьби, баскетболу, важкої атлетики, гандболу, з яких вийшли чемпіони світу, 
Олімпійських ігр, члени Національних збірних України. В ЗДМУ з 1980 р. працюють потужні міжрегіональні Центри 
спортивної травми і артрології, серцево-судинної хірургії (з лауреатами Державних премій), алергологї і НДІ 
медико-екологічних проблем http://zsmu.edu.ua/p_268.html , трансплантології (перші в України успішні 
трансплантації серця, печінки, нирок),  перші в СРСР центри реабілітації інсультних хворих та санаторно-
курортного оздоровлення вагітних (Державна премія); науковці ЗДМУ, ВАТ «Мотор-Січ» і металурги розробили  і 
налагодили виробництво перших вітчизняних ендопротезів кульшових і колінних суглобів. Цей інноваційний досвід 
ЗДМУ закладено в програмні результати ОНП

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Експертну допомогу при створенні ОНП надав семінар-тренінг «Запровадження освітньо-наукових програм в 
аспірантурі та ліцензування» 2016 р. http://pedpresa.ua/154203-online-23.html. При формулюванні цілей та 
програмних результатів навчання ОНП враховані Європейські Стандарти для освіти PhD в галузі біомедицини і 
охорони здоровʼя, розроблені ORPHEUS «ORPHEUS / AMSE / WFME Phd Standards», членом якого є ЗДМУ з 2015 р., 
основні складові ОНП обговорювалися на 10-й конференції ORPHEUS «Challenges in evaluation of research outcomes 
in PhD education» в Белграді http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/kreditmobil/ORPHEUS.pdf  Враховувався 
також досвід іноземних закладів-партнерів ЗДМУ, зокрема докторскої школи https://www.umed.wroc.pl/szkola-
doktorska-program-i-plan-studiow Вроцлавського медичного університету (Польща) https://www.umed.wroc.pl/, 
Карлова університету в Празі  (Чехія) https://cuni.cz/UKEN-521.html медичного університету в Любліні (Польща) 
http://www.umlub.pl/en/educational-offer/ph-d-studies/, университету Еге Bornova - İzmir (Турція) 
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https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=en-US&Mod=3&ustbirim=193&birim=16&altbirim=-
1&program=4330&organizasyonId=60025&mufredatTurId=932001. При оптимізації ОНП також враховувся досвід 
вітчизняних ЗВО медичного спрямування, зокрема ХНМУ, ДМА МОЗ України, УМСА та інших. Аналіз ОНП 
іноземних та вітчизняних ЗВО дозволив врахувати їх досвід з підготовки здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти відсутній. 

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?

Програмні результати навчання відповідають вимогам 9-го рівня Національної рамки кваліфікацій України. 
Випускник-фахівець підготовлений до роботи за ДК 003-2010: Розділ 2. Професіонали. Підрозділ 22. Професіонали 
в галузі наук про життя та медичних наук. Клас 222. Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер). 
Підклас 2221. Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології). Група 2221.1. Наукові співробітники 
(лікувальна справа, крім стоматології). Підгрупа 23667. Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім 
стоматології). Підгрупа. Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології). 
Підрозділ 23. Викладачі. Клас 231. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Підклас 2310. Викладачі 
університетів та вищих навчальних закладів. Група 2310.1. Професори та доценти. Підгрупа. Докторант. Підгрупа 
21795. Доцент. Група 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Підгрупа 20199. Асистент. 
Підгрупа. Викладач вищого навчального закладу.
Після закінчення навчання за ОНП зі спеціальності 222 «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну 
роботу: асистент (код КП – 20199); викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (галузь 
лікувальної справи, крім стоматології) (код КП – 23667); науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної 
справи, крім стоматології); докторант; доцент (код КП – 21795)..
Після отримання ступеня доктора філософії випускник має право вступати на програму для здобуття наукового 
ступеня доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань. 
Можливість навчання за програмою 10 рівня Національної рамки кваліфікацій України.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

39

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)?

21

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОНП не є міждисциплінарною, її навчальний план, освітні та наукові складові,  перелік та обсяг нормативних і 
вибіркових дисциплін, а також  послідовність їх вивчення відповідають предметній області 222 Медицина. ОНП 
засвоюється згідно Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, навчальних планів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_och_20.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_zaoch_20.pdf,  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_och_19.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_zaoch_19.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_och_18.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_zaoch_18.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_och_17.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_zaoch_17.pdf  та
робочих НП http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_med_och.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_med_zaoch.pdf. Строк навчання за ОНП складає 
4 роки. Овітня складова триває 3 роки, останній рік – це завершення, написання та захист дисертації. Нормативні 
навчальні дисципліни http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html вивчаються перші 2 роки. Вони складаються із 4-х 
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дисциплін (Філософія науки; Основи біостатистики та методи статистичного моделювання; Технологія планування, 
виконання та захисту наукового дослідженн. Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced). 
Фахові компетентності формують 3 блоки вибіркових дисциплін (ВБ). Перший ВБ забезпечує засвоєння 
термінології, історія розвитку, сучасних теоретичних і практичних проблем в одній із 22 спеціалізацій медицини, 
самостійно обраних аспірантом, і спеціальних професійних навичок лікаря  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf , другий ВБ – набуття 
досвіду проведення занять зі студентами або управління науковими проектами; третій ВБ – засвоєння основ 
наукової та професійної етики, а також академічної доброчесності. Таким чином, ОНП забезпечує формування 
цілісного фахівця: науковця, педагога і спеціаліста з медицини.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії  здобувачем PhD у ЗДМУ викладено на сайті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf, він
забезпечується шляхом:  вільного вибору однієї з 22 вибіркових дисциплін зі спеціальності «Медицина», вибору 
вибіркових дисциплін з інших ОНП в ЗДМУ та навчання за он-лайн курсами https://courses.zsmu.edu.ua/courses;  
вільного вибору теми та керівника наукового дослідження 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_med.pdf;   можливості 
відвідування актових (http://zsmu.edu.ua/snew_2333.html) та відкритих лекцій провідних професорів ЗДМУ, інших 
ЗВО України та інших держав http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html;  можливості, в рамках академічної 
мобільності проводити наукові дослідження не тільки в ЗДМУ, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf а й в інших вітчизняних та 
закордонних  лабораторіях, а також пройти в ЗДМУ стажування зі своєї спеціалізації на  факультеті післядипломної 
освіти http://zsmu.edu.ua/upload/files/191128_fpo_plan_tu_2020.pdf.  Науково-практичне стажування в інших ЗВО в 
рамках академічної мобільності в 2017-2019 рр пройшли 16 аспірантів: Свекатун В.М.,  Дейниченко О. В., Капшитар 
Н.І., Кравченко Б.С. Зубрик І.В., Федотова М.І., Насоненко О.В., Бірюк В., Кузьменко Т.С., Земляна Н.А., Демітер 
І.М., Стецюк І. О., Чмуль К.О., Соколова М.В., Вакула Д.О., Городокін А.Д.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно «Порядку формування індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf та Процедури 
обрання вибіркових дисціплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf таким чином. 
Здобувачі ступеня доктора філософії, зараховані до аспірантури, до 10 вересня першого року навчання вільно 
обирають вибіркові дисципліни за ОНП «Медицина», які  складають 46 % ОНП
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf. На основі поданих 
здобувачами заяв (зразок заяви за посиланням 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/zrazok_zajavy_vybirk_dyscypl.pdf)
відділ аспірантури і докторантури 10 вересня поточного навчального року формує академічні групи з вивчення 
вибіркових дисциплін. 
Впродовж двох місяців від початку навчального року на Вченій раді ЗДМУ затверджуються індивідуальні навчальні 
плани підготовки аспірантів (здобувачів), що містять перелік обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін.
В подальші роки навчання аспірант, за погодженням з науковим керівником, має право обрати в ЗДМУ навчальну 
дисципліну з іншої ОНП або з інших рівнів вищої освіти, які дотичні до тематики дисертаційного дослідження;  або в 
рамках академічної мобільності - засвоїти навчальнуї дисципліну в інших ЗВО (наукових установах) України та 
інших держав, з якими укладені відповідні угоди

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Здобуття основних компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності випускника ОНП, 
забезпечується таким чином:  практична медична підготовка за обраними спеціалізаціями проводиться на 
клінічних базах 30 кафедр медичних факультетів http://zsmu.edu.ua/p_265.html та в лікувально-діагностичних 
центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html; навчально-педагогічна практика проводиться на кафедрах університету 
відповідно до «Положення про порядок проведення навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf. Сучасні методики 
наукових досліджень аспіранти опановують в наукових лабораторіях ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html, в 
навчальному медико-лабораторному центрі ЗДМУ та у відділі експериментальних досліджень з віварієм 
https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM , лабораторно-біохімічні, імуногістохімічні, патогістологічні і 
клініко-інструментальні дослідження у хворих аспіранти опановують в Університетській клініці 
http://uk.zp.ua/p_604.html, http://uk.zp.ua/p_1203.html . http://uk.zp.ua/p_934.html, http://uk.zp.ua/p_971.html і 
частково (за заключеними договорами) в ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя. Згідно програми 
академічної мобільності здобувач може пройти курси практичного стажування,  які проводить факультет 
післядипломної освіти http://zsmu.edu.ua/upload/files/191128_fpo_plan_tu_2020.pdf

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
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навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають цілям ОНП, 
забезпечується такими навчальними дисциплінами як філософія науки з дискусійними круглими столами; 
технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності з практичним оформленням патенту за темою 
свого дослідження. Набуті навички іноземної мови рівня не нижче upper intermediate-advanced перевіряються у 
спілкуванні із закордонними колегами під час виступів здобувачів в міжнародних конференціях або при 
стажуваннях за кордоном.  Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі, основи академічної й 
педагогічної комунікації закріплюються під час педагогічної практики на кафедрах університету. Презентація 
результатів наукового дослідження та основи наукової і професійної етики відшліфовуються упродовж всього 
періоду навчання, коли здобувачі виступають з доповідями на Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
які щорічно проводить ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_1177.html 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний обсяг фактичного навантаження ОНП складає 39 кредитів. Нормативні дисципліни  складають 17 
кредитів, навчально-педагогічна практика – 4 кредити. Вибіркові дисципліни складають 18 кредитів (або 46 % від 
загального обсягу дисциплін), вони  представлені 3-ма вибірковими блоками (ВБ): ВБ 1 (формування спеціальних 
компетентностей) – 12 кредитиів, ВБ 2 (оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять, 
управління науковими проектами) – 3 кредити, ВБ 3 (оволодіння загальнонауковими компетентностями, 
спрямованими на формування професійної етики у науковій та педагогічній діяльності) – 3 кредити. 
Очна форма навчання (денна/вечірня): аудиторна робота – 16,5 кредитів, самостійна робота – 22,5 кредити (частка 
самостійної роботи складає 58%). Заочна форма навчання (у тому числі й прикріплення до аспірантури): аудиторна 
робота – 12 кредитів, самостійна робота – 27 кредитів (частка самостійної роботи складає 70%). Для очної і для 
заочної форм навчання розподіл кредитів по роках та семестрах  однаковий ( у І семестрі – 8 кредитів, ІІ-ІV 
семестрах - по 9 кредитів, V-VІ семестрах – по 2 кредити). 
Основна частка загальноосвітнього навантаження припадає на І та ІІ роки навчання. Значне зменшення 
загальноосвітнього  навантаження на ІІІ році навчання та його відсутність на ІV-му дає змогу здобувачам приділити 
більше часу на  виконання дисертаційної роботи

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

Дана форма навчання за ОНП не передбачена

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://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому до аспірантури з Медицини щорічно оновлюються і оприлюднюються на сайті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf. Незалежно від форми 
навчання до аспірантури  на конкурсній основі приймаються особи з освітнім ступінем магістра/ОКР спеціаліста зі 
спеціальності Медицина за результатами вступних випробувань: іспиту зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі 
програми магістра/ спеціаліста), іспиту з іноземної мови (в обсязі рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій) та 
презентації дослідницьких досягнень з обраної спеціальності. Результати вступних випробувань оцінюються за 
шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний бал, за яким  формується  рейтинговий список вступників, є сумою балів 
вступних іспитів зі спеціальності і з іноземної мови та балів з презентації дослідницьких досягнень, помножених на 
вагомі коефіцієнти, сума яких дорівнює 1. У разі одержання однакових конкурсних балів вступникам додатково 
нараховуються від 1 до 10 балів за опубліковані наукові праці з обраної спеціальності. Екзаменаційна комісія 
формується з провідних фахівців галузі, скарг і апеляцій на рішення екзаменаційних комісій не було. В ЗДМУ є всі 
умови для навчання осіб з особливими потребами (корпуси і гуртожитки обладнані пандусами, при ремонтах 
облаштовуються відповідні санвузли), є волонтерська група для допомоги особам з обмеженими можливостями 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
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ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, унормовані  «Положенням про організацію 
освітнього процесу ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf та «Положенням 
про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому державному 
медичному університеті» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_por_perezar_navch_dysts.pdf, які  
оприлюднені на сайті відділу аспірантури і докторантури за посиланнями http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_156.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html. Аспірант/здобувач представляє у відділ аспірантури і докторантури 
академічну довідку, завірену в установленому порядку, про результати виконання ним ОНП в іншому ЗВО. 
Результати навчання в інших ЗВО зараховуються на підставі академічної довідки про результати виконання 
здобувачем ОНП в іншому ЗВО, шляхом порівняння відповідності вивчених навчальних дисциплін та кредитів 
ЄКТС в поданій академічній довідці з переліком навчальних дисциплін, кількістю кредитів та формою контролю 
навчального плану ЗДМУ. Рішення про визнання набутих аспірантом компетентностей в інших ЗВО або поза 
аспірантурою приймає вчена рада ЗДМУ.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює «Положення про порядок зарахування 
результатів неформальної освіти у Запорізькому державному медичному університеті» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/neform_osvita/polozh_neform_osvita.pdf, оприлюднене на сайті відділу 
аспірантури і докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_177.html.  Знання з медицини, отримані у неформальній 
освіті,  визнаються, як правило, у частині виконання аспірантом Індивідуального плану наукової роботи здобувача, а 
також у частині удосконаленні англійської мови до рівня С1-С2 поза межами ОНП.  Інформація про конгреси, 
науково-практичні конференції, з’їзди, майстер-класи, стажування за кордоном щоденно надається науковим 
відділом електронною поштою і в паперових буклетах  на всі кафедри ЗДМУ. Для участі у цих заходах аспірантам і 
здобувачам надається фінансова підтримка згідно Програм підтримки здобувачів наукового ступеня: 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Наприклад, в 2017-2019 рр у Всесвітніх і Європейських конгресах з кардіології, психіатрії і неврології, 
кардіоваскулярної біології, та міжнародній конференції молодих вчених-дослідників прийняли участь 4 аспіранти: 
Соколова М.В. - ESC WORLD CONGRESS of Cardiology 2019.  29.08-06-09.2019. Paris, France (Всесвітній конгрес з 
кардіології, - усна доповідь, тези); Городокін А. Д. - 32nd ECNP Congress 07-10.09.2019 р. Copenhagen, Denmark (32-й 
конгрес з психіатрії і неврології - стендова доповідь, тези); Федотова М.І. – Frontiers in CardioVascular Biology.  20 - 22 
April 2018, Vienna - Austria (міжнародний конгрес з кардіо-васкулярнох біології, тревел грант, стендова доповідь, 
тези); Зубрик І.В. - VII International students’ conference of young medical researches. Wroclaw, 6 –8 Apr. 2017. Wroclaw-
Poland (міжнародна конференція студентів і молодих вчених-дослідників, усна доповідь, тези). Результати: Зубрик 
І.В.,  Соколова М.В.,  Федотова М.І.(Ісаченко М.І.) достроково захистили дисертації на здобуття ступеня доктора 
філософії, Городокін А. Д. своєчасно захистив дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

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

Досягнення ПРН за ОНП базується на студентоцентрованому підході, на комплексному застосуванні класичних 
(лекцій, семінарів, практичних занять) і інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, 
дискусійні клуби) та на застосуванні сучасних форм дистанційного навчання 
https://techno.24tv.ua/yak_uspishno_pereyti_na_distantsiyne_navchannya_dosvid_zaporizkogo_meduniversitetu_n1327
586, http://zsmu.edu.ua/new_2544.html, в тому числі - за онлайн курсами http://dl.zsmu.edu.ua/. Співробітниками 
ЗДМУ на платформі LMS edX створено 561 онлайн курс, з яких 226 є онлайн курсами за вибором 
https://courses20.zsmu.edu.ua/. Широко застосовуються сучасні інформаційні технології на основі сервісів Office 365 
MS Teams. ЗДМУ має договір з Microsoft на участь у програмі ліцензування для навчальних закладів «Enrolment for 
Education Solutions», що дозволяє користуватися нею на всіх комп'ютерах університету. В період локдауна з приводу 
COVID-19 в ЗДМУ запроваджена змішана форма навчання з повною візуалізацією у синхронному  он-лайн режимі у 
Office 365 MS Teams 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proved_form_kontroliu_1.pdf. 
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Особлива увага приділяється практикам (педагогічним, клінічним, лабораторним) і тренінгам, в тому числі – в 
міжкафедральному  тренінговому центрі (http://zsmu.edu.ua/p_1353.html ), а також виконанню власних наукових 
досліджень  відповідно до обраної медичної спеціалізації.

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?

Студентоцентрований підхід за ОНП передбачає: вільний індивідуальний вибір форми навчання і дисціплін 
відповідно до особливостей наукового дослідження (кількість вибіркових дисциплін складає 46 %), постійну 
фінансову підтримку мобільності, публікаційної та наукової активності здобувачів.  Асп. Н.Момот є членом Ради 
студентського самоврядування, асп. Коновалова М.О. - член Вченої ради 1 і 2 медичного факультету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_171.html , аспіранти залучені до перегляду та удосконалення ОНП на засіданнях кафедр 
і на засіданнях проектної групи. Класичні і інтерактивні методи навчання, а також дистанційне навчання за онлайн 
курсами і на основі сервісів Office 365 MS Teams  відкрито і прилюдно обговорюються при атестаціях і зустрічах 
здобувачів з гарантом ОНП, пропозиції аспірантів враховуються при оптимізації робочих навчальних планів. Згідно 
Положення http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf періодично 
проводиться анонімне анкетування здобувачів https://docs.google.com/forms/d/1z0E9qO-3mDRfPuQBU0klaCfA-
zrtZHlj19GGt3uQm-4/edit?ts=5f68c80c&gxids=7628#responses.  Відповідно до їх результатів якість освітнього процесу 
за ОНП повністю влаштовує 84,3% здобувачів; якість освітньої і наукової складової ОНП позитивно оцінили всі PhD 
аспіранти 1-го випуску з Медицини 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання на ОНП базуються на принципах свободи слова і творчості в набутті здобувачами 
нових знань, свободи в поширенні інформації про виконані ними наукові дослідження і їх результати. В ЗДМУ 
унормований Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf: здобувачі 
вільно обирають медичну спеціалізацію, тему наукового дослідження і наукового керівника
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_med.pdf, а також підрозділ, 
на базі якого виконують наукові дослідження, вільно обирають наукові конференції, на яких доповідають результати 
власних досліджень. В рамках академічної мобільності здобувач має право опановувати певні курси в іншому ЗВО, 
проводити наукові  дослідження як в лабораторіях ЗДМУ, так і інших вітчизняних та закордонних  лабораторіях та 
центрах, з якими укладені відповідні угоди 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf. В рамках академічної 
мобільності за укладеним договором в 2019-21 рр освітню складову ОНП опанували заочні аспіранти  «Інституту 
нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМНУ» (Київ) Ксензов Т.А і Боровик Л.Р.

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 *

Ціль, зміст, очікуванні результати навчання та критерії їх оцінки оприлюднюються на сайті відділу аспірантури і 
докторантури  та доводяться до відома здобувачів 1-го року навчання  упродовж першого тижня їх навчання шляхом 
лекцій і семінарських зайнять з основ освітньої програми, планування і виконання дисертаційного дослідження 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html, з порядком присудження ступеня доктора філософії 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html, а також надаються здобувачам  гарантом ОНП і науковим керівником 
впродовж всього терміну опанування освітньої і науковою складової ОНП. Інформація щодо цілі, змісту, очікуваних 
результатів також міститься в силабусах (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_142.html), робочих програмах навчальних 
дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_151.html), вона оприлюднена на сайті відділу аспірантури і докторантури 
ЗДМУ у розділі освітній процес (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html). Цілі, завдання науково-
навчального процесу, терміни виконання, очікувані результати містяться в індивідуальних планах роботи 
здобувачів.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Гармонійне поєднання навчання  і наукових досліджень є унікальною рисою ОНП, воно закладене у «Положенні 
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf. Згідно розкладу занять для 
опанування здобувачами навчальних дисциплін освітньої складової ОНП протягом двох років відводиться один день 
на тиждень, чотири дні на тиждень здобувач працює на клінічній базі однієї з 30-ти кафедр медичних факультетів 
http://zsmu.edu.ua/p_265.html,    або на кафедрі медико-теоретичної спеціалізаціЇ, де він набирає матеріал для 
наукових досліджень (відповідно до теми запланованої дисертації), готує презентації, доповіді і статті, а також 
оволодіває педагогічною практикою та опановує спеціальні компетентності (хірурга, кардіолога і т.і.). Виконання 
експериментальних наукових досліджень аспірантами зосереджено в 15 сучасних лабораторіях навчального медико-
лабораторного центру з віварієм https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM, 
http://zsmu.edu.ua/new_2370.html;    лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні дослідження у пацієнтів 
виконуються в 13 лабораторіях Університетській клініці (http://uk.zp.ua/p_971.html ), а також в 8 міжкафедральних 
лабораторіях і частково (за заключеними договорами) в ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя 
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(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html). Результати наукових досліджень здобувачі публікують у фахових виданнях 
України,  у закордонних виданнях та у тезах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. ЗДМУ 
видає 2 журнали категорії А («Запорожский медицинский журнал» і «Патологія), які індексуються Web of Science CC 
та більш ніж у 45 інших міжнародних наукометричних базах, а також журнал категорії Б («Актуальні питання 
медичної і фармацевтичної науки та практики»), який індексується більш ніж у 30 міжнародних наукометричних 
базах http://zsmu.edu.ua/p_740.html . Здобувачам гарантоване відшкодування вартості публікації моностатей та 
англомовних статей у журналах ЗДМУ та у закордонних виданнях : 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf
Щорічно ЗДМУ організовує та проводить для молодих вчених та студентів Всеукраїнські науково-практичні 
конференції з міжнародною участю та публікацією тез http://zsmu.edu.ua/p_1177.html.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітньо-наукових компонентів робочих програм навчальних дисціплін щорічно проводиться на 
основі урахування змін законодавчої бази, нових досягнень у світі та в Україні у сфері медицини і вищої освіти, 
одержаних викладачами під час конгресів, курсів підвищення кваліфікації, тренінгів і стажувань за кордном. Тільки 
в 2019-20 рр стажування з певних медичних і педагогічних спеціалізацій пройшли більш ніж 30 професорів і 
доцентів - викладачів ОНП, які стажувалися у Франції (Головаха М.Л.,  Полковніков О.Ю.), Великій Британії (Букіна 
Ю.В.), Австрії (Захарчук О.В.),  Німеччині (Клименко А.В.,  Захарчук О.В.),  Польщі (Кисельов С.М., Никоненко А.О.,  
Рябоконь Ю.Ю.,  Макуріна Г.І., Мєдвєдкова С.О., Гриценко О.В., Куліченко А.К., Федосєєва О.В., Шишкін М.А.),  
Бельгії (Головаха М.Л.),  Китаї (Іваненко Т.В., Пахольчук О.П.), Туреччині (Барковський Д.Є, Никоненко А.О.); Литві 
(Авраменко Н.В., Головаха М.Л.),  Італії (Сюсюка В.Г.),  Чехії (Кисельов С.М.), Словакії (Тєлушко Я.В.), Норвегії 
(Клименко А.В., Клименко В.М., Стешенко А.О.), Ірландії (Полковніков О.Ю.),  Словенії (Павлов С.В., Пахольчук 
О.П.),  Румунії (Олексієнко А.В., Беспала Л.В.), Молдові (Кисельов С.М., Шумна Т.Є., Чорна І.В., Кожем’яка М.О., 
Капшитар О.О., Гайдаржі Є.І.) Фінляндії (Долінна М.О.). Щорічно в робочі програми навчальних дисціплін 
вноситься інформація про нові міжнародні протоколи обстеження хворих, діагностики і лікування хвороб.  Зокрема, 
тільки в 2019 р новаціями були доповнені освітні компоненти програм з кардіології (з урахуванням даних  European 
Heart Rhythm Association Congress, 6th World Congress on Acute Heart Failure-2019, ESC Congress 2019 together with 
World Congress of Cardiology, 3D ECHO 360 European Edition: Implementing 3D echocardiography to improve clinical 
practice); з травматології (з урахуванням даних  20th EFORT Congress); з офтальмології (з урахуванням даних 37th 
Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 5th EYE Nutrition Meeting); з хірургії (з 
урахуванням даних  International workshop on laparoscopic liver surgery, 27 міжнародного конгресу EAES).У 
навчальний процес для аспірантів також включаються результати дисертаційних робіт здобувачів,  нових 
підручників та навчальних посібників, створених викладачами ЗДМУ (в останні 5 р професорами ЗДМУ з Медицини 
видано 5 національних підручників та 12 підручників з грифом МОЗ України).
У відповідності до світових тенденцій широко застосовані сучасні технології дистанційного навчання з 
використанням 226 он-лайн курсів за вибором на платформі LMS edX https://courses20.zsmu.edu.ua/), а також 
навчання у он-лайн режимі у Office 365 MS в період карантину з приводу COVID-19 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proved_form_kontroliu_1.pdf. Значна 
увага приділяється сучасним практикам і тренінгам з використанням тренінгового центру 
http://zsmu.edu.ua/p_1353.html. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Викладачі та науковці, через наукову бібліотеку, мають вільний  доступ до світових баз даних Scopus та Web of 
Science. ЗДМУє членом Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), яка обєднала понад 800 
університетів з 86 країн світу; Міжнародної асоціації медичної освіти (AMEE); Асоціації медичних університетів 
Європи (AMSE); Асоціації східно-європейських університетів (EEUA); Європейської організації міжнародної освіти 
(ЕАІЕ); Європейської організації PhD-освіти в галузі біомедицини та охорони здоров'я ORPHEUS 
http://zsmu.edu.ua/p_813.html. Програми міжнародної академічної мобільності на ОНП реалізуються завдяки 
співпраці з Universytet Medyczny im.Plastów Śląskich we Wroclawiu (Польща), Rīgas Stradiņa universitātes (Латвія), 
Charles University Czech Republic  (Чехія), Medical University of Lublin (Польща).  З 2015 року ЗДМУ приймає участь в 
проекті «Erasmus+», в рамках якого укладені договори про обмін науковцями з університетом в Самсуні 
(Туреччина), університетом прикладних наук в Утені (Литва) та медичним університетом в Пловдиві (Болгарія). В 
рамках проекту «Polski Erasmus+ dla Ukrainy medycznej» відбуваються стажування, спільні науково-дослідні проекти 
та конференції. Список міжнародних договорів ЗДМУ та меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю станом на 
21.04.2021 р. представлений за посиланням 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/kreditmobil/spysok_dogovir.pdf.

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?

Контрольні заходи  у межах навчальних дисциплін ОНП регламентовані Положенням про організацію освітнього 
процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf),  деталізовані в робочих програмах 
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навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_151.html) та в силабусах http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html.
Форми поточного контролю є традиційними – проведення заліку в усній, письмовій, тестовій, чи (частіше) 
комбінованій формі, а також співбесіди під час практичних занять. Додатковими формами контролю знань є 
тестовий контроль, проходження онлайн-курсів з дисциплін, розв’язання задач теоретичного та прикладного 
характеру. 
Оцінювання виконання індивідульного освітнього плану здобувача за семестр відбувається під час сесій (двічі на рік 
на протязі 3-х років.) у вигляді підсумкових контролів та заліків з оцінкою в балах за 200-бальною та 
чотирибальною шкалами.
Контроль виконання здобувачем індивідульного наукового плану відбувається двічі на рік протягом 4-х років під час 
атестацій під головуванням проректора з наукової роботи (гаранта ОНП з Медицини) з урахуванням виконання 
плану написання дисертаційної роботи, опублікованих статей у фахових і інших виданнях, наявності патентів,  
участі з виступами у конференціях (наявність тез), тощо. За результатами атестації кожному здобувачу надається 
індивідуальний план оптимізації виконання ним наукової складової ОНП. Результати проміжної та щорічної 
атестації здобувачів аналізуються та затверджуються Вченою радою ЗДМУ.
Головним фінальним контрольним заходом виконання ОНП є захист здобувачем дисертації  за експериментальною 
процедурою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р №167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеню доктора філософії»  {із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України 
№ 979 від 21.10.2020}. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text). Станом на 22.06.2021 року за 
спеціальністю Медицина 15 випускників 2020 р. захистили дисертації та отримали дипломи доктора філософії 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_166.html, 15 здобувачів випуску 2021 р. проходять процедуру захисту дисертаційних 
робіт в разових Спеціалізованих вчених радах. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти висвітлено у силабусах (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_139.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html,  http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_142.html), в робочих програмах навчальних 
дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_151.html), в навчальних планах очного і заочного навчання з Медицини 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html на кожний з 2017 по 2021 рік, та в робочих навчальнх планах 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_med_och.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_med_zaoch.pdf.
У  розділі освітній процес (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html) сайту аспірантури і докторантури 
оприлюднюються розклади заліків та атестацій, в яких вказуються конкретні дисціпліни 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html) 

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 доводяться до здобувачів вищої освіти 
доводяться на першому занятті (лекції) відповідної навчальної дисципліни, вона також висвітлена на сайті відділу 
аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua) у розділі освітній процес 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html), на якому оприлюднюються розклади занять, заліків та атестацій 
з конкретних дисціплін для аспірантів I-IV року навчання (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html ). 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Для всіх здобувачів створюються рівні умови проведення контрольних заходів (зміст та кількість завдань, тривалість 
контрольного заходу, прозорий механізм оцінювання) та забезпечується їх вільний доступ до інформацїі про 
критерїі оцінювання, терміни проведення контрольних заходів. Процедуру проведення контрольних заходів 
регламентує «Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями)» (стор. 32-39) 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf), вона зазначена у робочих програмах 
навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_151.html). Розклади занять, атестацій та сесій 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html) оприюднені на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua, у розділі Організація освітнього процесу http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність викладачів і екзаменаторів забезпечується навністю в університеті висококваліфікованих кадрів, з 
яких наказом ректора призначається екзаменаційна комісія. Поточний і підсумковий контроль знань, як правило, 
проводять різні викладачі. Гарант освітньої програми, зав. відділом аспірантури та докторантури постійно 
спілкуються з аспірантами, проводять їх опитування та періодично проводять їх анкетування. Згідно політики та 
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процедур врегулювання конфлікту інтересів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_159.html) аспірант може подати 
апеляцію.при незгоді з результаом оцінювання знань.  Порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі 
ЗДМУ регламентує «Положення про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf., а також 
«Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.
За час існування ОНП апеляцій на результати оцінювання знань та конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується Положенням про організацію освітнього 
процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf) та 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf). 
Для оскарження процедури проведення та результатів атестації здобувач у день оголошення результатів подає на 
ім’я ректора письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки, яка  реєструється у Журналі реєстрації апеляцій відділа 
аспірантури і докторантури. Наказом ректора ЗДМУ створюється апеляційна комісія для розгляду апеляційної  
заяви у складі не менше 4-х осіб, яка у триденний строк розглядає апеляційну  заяву. Повторне складання іспиту/ 
заліку узгоджується з відділом аспірантури і докторантури і відбувається за участю комісії. 
Повторного проходження контрольних заходів здобувачами ще не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження результатів контрольних заходів урегульовує Порядок подання та розгляду апеляцій при вступі до 
ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/nakaz_komis/apelyackom/apelyacii_ZSMU_2020.pdf та 
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf
До апеляційної комісії подаються оригінали письмових робіт здобувача вищої освіти з підсумкової атестації, 
роздрукований варіант комп'ютерного тестування, журнали обліку поточної успішності та відвідування практичних 
занять. При усному екзамені (заліку) здобувачу вищої освіти, за рішенням комісії, може бути надана можливість 
повторного його складання членам апеляційної комісії за новим білетом, який береться ним з комплекту білетів з 
дисципліни.  Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. У разі 
задоволення апеляційної заяви апеляційна комісія приймає рішення щодо зміни оцінки за атестацію. Результати 
розгляду апеляційної заяви та прийняте рішення оформлюються протоколом апеляційної комісії, який підписується 
всіма її членами. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Дотримання кодексу академічної доброчесності та неприпустимість плагіату є пріоритетом ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/kodeks_akadem_dobr.pdf, http://zsmu.edu.ua/snew_1337.html.  
Політика, стандарти и процедури дотримання академічної доброчесності у ЗДМУ оприлюднені на сайті університету 
за посиланням  http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html. Тут міститься Положення про академічну доброчесність 
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf , Декларація про 
дотримання академічної доброчесності 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf ), Положення про запобігання 
прихованого плагіату  в наукових і навчальних виданнях 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf ), 
склад комісії із дотримання академічної і наукової доброчесності та запобігання її порушень 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/komis_akad_dobroch.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/zminy_komis_akadem_dobroch.pdf  

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Для здобувачів проводяться лекції і семінари з дотримання кодексу академічної доброчесності 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/kodeks_akadem_dobr.pdf, запроваджена дисципліна «Основи 
академічної доброчесності» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/zagal/osn_akadem_dobroch.pdf). Для протидії академічній 
недоброчесності діє науково-планова комісія, на якій за участю незалежних рецензентів прозоро планується 
дисертація, комісія з перевірки первинної документації, експертно-координаційна комісія у сфері інтелектуальної 
власності http://zsmu.edu.ua/p_1576.html, 
а також комісія із дотримання академічної і наукової доброчесності та запобігання її порушень 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/komis_akad_dobroch.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/zminy_komis_akadem_dobroch.pdf. Наукові статті, 
дисертації та монографії обов’язково перевіряються в ліцензованій системі Strikeplagiarism.com 
http://zsmu.edu.ua/p_1477.html . На сайті бібліотеки ЗДМУ розміщені описи та посилання на програми 
самоперевірки текстів на плагіат http://lib.zsmu.edu.ua/p_82.html. Аспіранти і здобувачі заповнюють «Декларацію 
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про дотримання академічної доброчесності» (розроблену НАЗЯВО) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf., а також декларацію про відсутність 
плагіату та відповідальність за порушення академічної доброчесності при представленні до видання своїх статей.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

ЗДМУ популяризує академічну доброчесність через її імплементацію у внутрішню культуру академічної спільноти. 
Кодекс академічної доброчесності та принципи його дотримання в ЗДМУ  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/kodeks_akadem_dobr.pdf  є темою семінару на початку 
навчання аспірантів і обговорюється з ними гарантом на щорічних атестаціях і семінарах
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nauk_kerivnyk/tren_semr_prezent_rezultat_nauk.pdf . Проф. Утюж І. Г. 
викладає наскрізний курс з формування культури, як базової основи реалізації Європейських принципів вищої 
освіти (в тому числі - академічної доброчесності і соціальних навичок) http://zsmu.edu.ua/snew_2777.html. 
Дотримання норм академічної доброчесності аналізується на Вчених радах https://www.youtube.com/watch?
v=8FVk_D4JHZI,  круглих столах (http://zsmu.edu.ua/snew_1337.html); вони доводяться науковими керівниками 
здобувачам при підготовці наукових статей, патентів України, тексту дисертацій. Законодавчі та нормативні 
документи і інформація з  академічної доброчесності викладені на сайті бібліотеки ЗДМУ 
http://lib.zsmu.edu.ua/p_77.html .  Відкритий доступ до результатів 11,5 тис наукових досліджень забезпечує 
репозитарій ЗДМУ http://dspace.zsmu.edu.ua/. Прозорість виконання наукових досліджень підтримується 
«Програмою підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Здобувачі ступеня PhD несуть відповідальність за порушення академічної доброчесності і можуть бути притягнені до 
відповідальності, згідно ч. 6 ст. 42 Закону України «Про освіту» та Положення про академічну доброчесність 
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ  
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf):
повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку, педагогічної практики),  позбавлення академічної стипендії і 
відрахування із навчального закладу. Виявлення фактів академічного плагіату в дисертації є підставою для відмови 
у її захисті та ту підставою для  відміни рішення про присвоєння наукового ступеню після захисту дисертації. 
Особливу роль у попередженні порушень академічної доброчесності  у ЗДМУ відіграють наукові керівники, які 
практично вчать аспірантів нормам доброчесності при виконанні наукових досліджень за укладеними договорами, 
підготовці статей, патентів, тексту дисертації. Вони, разом з аспірантами, своєчасно попереджують можливість 
застосування фрагментів текстових документів без відповідного посилання на авторів та літературне джерело. 
Завдяки такій профілактичній роботі випадків порушення академічної доброчесності здобувачами ступеня доктора 
філософії не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Викладачі у ЗДМУ обираються за конкурсом (http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf ). 
При конкурсному доборі викладачів ОНП  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_12.pdf враховується високий рівень 
їх професіоналізму, який включає наявність наукового ступеню та/або вченого звання, науково-педагогічних 
публікацій у фахових і міжнародних виданнях, наявність відповідної професійної лікарської категорії з медицини та 
сертифікатів про підвищення кваліфікації з медицини і педагогіки, достатній стаж науково-педагогічної діяльності, 
досвід дослідницької, управлінської або практичної роботи за фахом  та інші види діяльності згідно  пункту 30 
Ліцензійних умов (Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами) http://zsmu.edu.ua/sp_1479.html. Англйську 
мову викладають освітяни, які створили медичні навчальні посібники (доц.Гордієнко О.В.), або медики з 
професійним знанням англійської мови С1 медичного спрямування (проф. Клименко А.В.). Для викладання 
освітньої складової ОНП залучаються висококваліфіковані фахівці з інших ЗВО (до викладання Основ біостатистики 
та методів статистичного моделювання була запрошена д. екон. н., проф. Сергєєва Л. Н., яка сьогодні очолює 
кафедру медичної фізики, біофізики та вищої математики, викладає відповіний курс для аспірантів та забезпечує 
набуття  ними навичок статистичної обробки отриманих результатів в інстальованій ліцнзованій програмі Statistica 
for Windows 13).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Головний роботодавець МОЗ України щорічно виділяє необхідну кількість місць для вступу в аспірантуру за 
державним замовленням. ЗДМУ реалізує ОНП підготовки здобувачів ступення PhD, забезпечує захист їх дисертацій 
у разових Спецрадах ЗДМУ та є роботодавцем для аспірантів, які захистили дисертації PhD (14 випускників ОНП 
працюють асистентами кафедр ЗДМУ). До навчально процесу на ОНП за спеціальністю 222 Медицина на постійній 
основі залучені члени вченої ради ЗДМУ і наукові  керівники аспірантів: директор Департаменту охорони здоров’я 
ЗОДА д.мед.н., проф. Клименко В.І., директор КНП «Обласний медичний центр репродукцї людини» проф. 
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Авраменко Н.В., головний лікар ТОВ «ВІЗУС» д.мед.н., проф.  Завгородній С.М., директор ТОВ «ВІЗУС» д.мед.н., 
проф. Завгородня Н.Г. До реалізації програмних результатів ОНП (відбору, обстеженню та лікуванню хворих за 
темою дисертаційних робіт аспірантів), згідно укладених договорів, залучені директор КЗ "Обласний перинатальний 
центр" ЗОР, к.мед.н. Кирилюк О.Д., директор ЗОКЛ, к.м.н. Шишка І.В., директор КНП "МЛЕ та ШМД" ЗМР, 
д.мед.н., проф. Івченко Д.В., заступник директора з медичної частини ЗОКЛ, к.мед.н., доц. Кулініч О.В., директор 
КНП «Міська лікарня №3» ЗМР, к.мед.н. Івахненко О.М.,  директор КНП «Міська лікарня №6» ЗМР Віцина І.Г., 
директор КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР Шинкаренко В.Л.,  директор ННМЦ «Університетська 
клініка» Котляревська Е.В., яка є головою Ради роботодавців ЗДМУ.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Невід’ємною складовою практичних занять здобувачів на клінічних кафедрах  є їх участь у консиліумах, клінічних 
розглядах, щоденних лікарських обходах сумісно з завідувачами відділень. Застосовується також проведення лекцій 
і тренінгів професіоналами-практиками України та зарубіжних країн: в 2021 р відбувся цикл лекцій з діагностики і 
лікування COVID-інфекції https://www.youtube.com/watch?v=2NZXuIYf7uc&feature=youtu.be, 
https://www.youtube.com/watch?v=jWeipqRwJ6I, https://www.youtube.com/watch?v=w9MjT-6sJD0, 
https://www.youtube.com/watch?v=K0--FY5ztE0 та туберкульозу http://zsmu.edu.ua/sp_1547.html, у 2020 р читали 
лекції  директор Департаменту охорони здоров’я ЗОДА, проф. В.Клименко («Концептуальні зміни в системі охорони 
здоров'я»  http://zsmu.edu.ua/new_2366.html); у 2019 р. хірург Центру мамології військового медцентру імені 
Вольтера Ріда (США)  Р. Горбова провела тренінг з кровоспинних технологій http://zsmu.edu.ua/new_2245.html; 
читали лекції проф. М.Дуда та К. Інгвес (Польща) з сучасного розвитку імплантології та пластичній хірургії 
http://zsmu.edu.ua/snew_2217.html;  проф. Сезгін Гюнеш з університету Однокуз майіс  (Самсун,Туреччина) - з 
проблем генетики і молекулярної медицини http://zsmu.edu.ua/snew_2099.html; головний онколог МОЗ України 
проф. О. Ковальов - лекцію «Онкологія XXI століття: від емпіричної терапії до молекулярного персоніфікованого 
лікування» http://zsmu.edu.ua/snew_1929.html. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Для молодих викладачів функціонує Школа молодого викладача http://zsmu.edu.ua/snew_2174.html. Згідно з 
планами навчального відділу ЗДМУ проводяться курси підвищення педагогічної майстерності 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_224.html, до яких залучаються фахівці ЗНУ (у 2018 р педагогічну майстерність підвищило 
168 викдачів, у 2019 р – 186 викладачів).  Викладачі підвищують кваліфікацію в Центрі дистанційного навчання 
щодо створення онлайн курсів на платформі LMS edX http://dl.zsmu.edu.ua/, створення сайтів на платформі 
SharePoint  http://dl.zsmu.edu.ua/new_66.html, особливостей навчання  на основі сервісів Office 365 MS Teams 
http://dl.zsmu.edu.ua/p_132.html. Для наукових керівників і здобувачів запроваджено цикл тренінг-семінарів з 
особливостей виконання та захисту дисертацій PhD http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_170.html. Згідно Положення про 
безперервний професійний розвиток http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/200225_bezpererv_prof_rozv.pdf викладачі 
клінічних кафедр раз на 5 років підвищують або підтверджують кваліфікаційну категорію 
http://zsmu.edu.ua/p_1081.html.  Професійному розвитку викладачів сприяє багатоскладова Програма фінансової 
підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf, на реалізацію 
якої у 2019 р витрачено 2 млн 585,5 тис. грн. (http://zsmu.edu.ua/p_1412.html), у 2020 р – понад 3 млн грн. 
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/210204_zv_r.pdf). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно колективного договору ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, статуту  
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf та стратегії розвитку ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf університет стимулює розвиток викладацької 
майстерності як нематеріальними (нагородження грамотами ЗДМУ, подяками ректора), так і фінансовими 
заохоченнями, які закладені у Програмах підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання, та викладачів у 
ЗДМУ 2016-26 рр http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf. Розвиток 
професійної викладацької майстерності є однією із складових щорічної рейтингової оцінки  діяльності  викладачів 
(http://zsmu.edu.ua/sp_685.html), за результатами якої вони отримують премії. 

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?

Цілі і програмні результати навчання за ОНП з Медицини повністю забезпечені: є сучасні навчальні аудиторії, 
тренінговий центр (http://zsmu.edu.ua/sp_1353.html ),  24 сучасні клінічні бази 30 кафедр медичних факультетів 
http://zsmu.edu.ua/p_265.html, Університетська клініка з 13 діагностичними лабораторіями та 7 спеціалізованими 
медичними центрами http://uk.zp.ua/, 11 міжрегіональних та обласних медичних центрів 
(http://zsmu.edu.ua/p_268.html),  15 наукових лабораторій  НМЛЦ з віварієм https://www.youtube.com/watch?
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v=0sdHjOZjimM, а також 8  міжкафедральних лабораторій.  Лабораторії щорічно поповнюються новим 
обладнанням, реактивами та експериментальними тваринами: на ці цілі протягом 2016-2020 рр за рахунок коштів 
спеціального фонду університет витратив більше 300 млн. грн. Наукова бібліотека http://lib.zsmu.edu.ua/ з філіями 
в гуртожитках має загальний фонд з 570 920  паперових видань та 680 000 електронних видань; репозитарій 
http://dspace.zsmu.edu.ua з більш ніж 510 тис статей і бібліографічних описів, так з електронними ресурсами кафедр 
ЗДМУ http://ftp.zsmu.zp.ua/. Бібліотека має доступ до баз даних Scopus і Web of Science CC, та до періодичних 
наукових видань англійською мовою. Здобувачі  вищої освіти зі спеціальності Медицина повністю забезпечені 
комп’ютерними місцями (університет має 1935 комп'ютерів, серверів, ноутбуків та планшетів; 61 комп’ютерний клас; 
66 мультимедійних проекторів; 289 телевізійнх, плазмових, LED панелей та 14 інтерактивних панелей. 

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?

Університетське містечко, навчальні корпуси, бібліотека, гуртожитки і всі клінічні кафедри є Wi-Fi зоною. 
Здобувачам забезпечене вільне користування фондами бібліотеки (http://lib.zsmu.edu.ua/), безоплатне виконання 
своїх наукових досліджень в лабораторіях НМЛЦ, Університетської клініки, у міжкафедральних лабораторіях 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html. В університеті працює клуб художньої самодіяльності, популярними є  звітні 
концерти, культурно-історичні вечори, бали танцювальної аеробіки, фестивалі інтернаціональної дружби. У 
філософському клубі «Логос» за вибором здобувачів проходять тематичні дискусії 
http://zsmu.edu.ua/snew_1701.html різними мовами http://zsmu.edu.ua/snew_987.html. Автономним органом 
студентів і аспірантів є Студентська рада з власним бюджетом http://zsmu.edu.ua/p_861.html, членом якої є 
аспірантка з медицини Момот Н.В. Наукову і професійну етику здобувачі шліфують при виступах з доповідями на 
10-15 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, які щорічно проводить університет 
http://zsmu.edu.ua/p_1177.html. Обовʼязковими у ЗДМУ є відкриті зустрічі аспірантів і здобувачів з гарантом ОНП і 
ректором ЗДМУ, на яких конкретно вирішуються їх потреби і інтереси, а також анонімне і відкрите анкетування. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_pidtrymka.pdf. З 
любим запитанням кожний аспірант може звернутися до проректора з наукової роботи особисто або по мобільному 
телефону. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Студентський кампус ЗДМУ є огороженою парковою зоною з цілодобовою охороною, корпуси та гуртожитки 
оснащені камерами відеоспостереження. Постійно функціонує відділ пожежної безпеки 
http://zsmu.edu.ua/p_1407.html та цивільного захисту http://zsmu.edu.ua/p_901.html, на початку занять та при 
виконанні наукових досліджень з аспірантами проводять інструктаж з техніки безпеки 
http://zsmu.edu.ua/snew_1518.html, http://zsmu.edu.ua/snew_1305.html, в кожній лабораторії присутні плани 
евакуації та засоби пожежотушіння, визначені відповідальні особи. Невідкладну медичну допомогу на території 
університетського містечка надають лікарі Центру медичної реабілітації і профілактики, розташованому в 
гуртожитку №3. Аспіранти і здобувачі ЗДМУ щорічно безоплатно проходять профілактичний огляд, який 
здійснюють спеціалісти клінчних кафедр університету, безоплатне медичне обслуговування аспірантів і здобувачів 
забезпечує Університетська клініка. Психологічну підтримку  і психіатричну допомогу аспірантам і студентам 
анонімно надають співробітники кафедри психіатрії, психології та наркології  ЗДМУ через службу психологічної 
підтримки http://zsmu.edu.ua/p_1469.html.  Для покращення фізичного здоров՚я функціонує спортклуб 
http://zsmu.edu.ua/p_877.html та  6 спортивних зал, в яких здобувачі можуть займатись волейболом, баскетболом, 
міні-футболом, настільним тенісом, армреслінгом, гирьовим спортом, естетичною гімнастикою, фітнесом, легкою 
атлетикою, шашками, шахами, тощо. 

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?

Освітні дисціпліни ОНП очолюють професори з великим досвідом роботи в медуніверситеті.Для оптимізації 
засвоєння цих дисціплін: аспіранти здобули навички дистанційної роботи в Office 365 MS Teams та на платформі 
LMS edX https://courses.zsmu.edu.ua/courses; для опанування англійською мовою  здобувачі розбиті на групи за 
рівнем їх володіння мовою; засвоєння «Філософії науки» проходить як на нормативних заняттях, так і у 
дискусійному клубі «Логос»; після курсу лекцій, практичні заняття з біостатистики проводяться на матеріалі 
наукових досліджень  аспірантів як консультації. Організаційна підтримка здобувачів починається з першого тижня 
їх занять, коли вони знайомляться з траєкторією їх навчання, з керівниками освітніх програм, наукових служб та 
наукових лабораторій. Щоб надати здобувачам можливість виконання наукових досліджень з перших місяців їх 
навчання передбачено опанування освітньої складової ОНП в один день на тиждень, чотири дні на тиждень 
здобувач працює на обраній кафедрі.  Інформаційна підтримка. Сайт аспірантури містить всі нормативні документи 
щодо підготовки докторів філософії http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_normativni_dokumenty.html, щодо планування, 
виконання, структури і захисту дисертацій http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_170.html, а також  своєчасно оновлює розклади занять аспірантів, сесій і атестацій 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html. Бібліотека пропонує http://dspace.zsmu.edu.ua  близько 10 тисяч 
повнотекстових документів та фонд електронних документів з більш ніж 500 тисяч бібліографічних описів; 
електронні ресурси кафедр ЗДМУ http://ftp.zsmu.zp.ua/, а також доступ до баз даних Scopus, Web of Science CC та до 
баз даних англомовних наукових видань. Консультативна підтримка здобувачів з усіх питань здійснюється гарантом 
ОНП в он-лайн і в телефонному режимах та при особистому спілкуванні, відділом аспірантури, а також керівниками 
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освітніх програм і науковими керівниками. Бібліотека  проводить для аспірантів індивідуальні і групові 
консультації, розробляє інформаційні буклети, презентації тощо. Соціальна підтримка здійснюється згідно угод зі 
здобувачами, в яких передбачено поселення у гуртожитку (за необхідності). Програма підтримки забезпечує 
здобувачам PhD: 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf) безкоштовні 
медичні огляди і лікування в Університетській клініці; першочергове стажування за кордоном; оплату відряджеь на 
наукові конференції, з’їзди, конгреси в Україні;  виплату премій за публікації моностатей та англомовних статей (у 
співавторстві) у наукових журналах ЗДМУ і в закордонних виданнях, за виступи з доповіддю на науковій 
конференції за межами України; а також премію дисертантам та їх керівникам за своєчасно/ достроково захищені 
дисертації.  За результатами опитувань аспіранти дали високу оцінку рівню їх підтримки ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_pidtrymka.pdf

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)

Всі навчальні корпуси та гуртожитки університету обладнані спеціальними пандусами для підйому осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» та розпорядження ректора від 12.02.19 р. № 06  була створена і функціонує  волонтерська 
група для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого 
віку, іншим маломобільним групам населення під час перебування на території (приміщеннях) ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf.
Особи з особливими освітніми потребами за ОНП не навчалися, прикладів не маємо.

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?

З приводу любої конфліктної ситуації будь який здобувач вищої освіти або співробітник може анонімно звернутися 
до керівництва по телефонам гарячої лінії (061) 224-68-02, (068) 960-62-03, яка  функціонує цілодобово, або 
електронною поштою (http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html); може також особисто звернутися до декана, проректора, 
гаранта, ректора. Регулярні зустрічі зі студентами, аспірантами, співробітниками проводить уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції у ЗДМУ к.юр.н., юрисконсульт 1 категорі,  доцент  Аніщенко М.А. 
(http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html), який також проводть навчання з цих питань (http://zsmu.edu.ua/snew_1964.html).  
Положення про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі Запорізького державного медичного 
університету висвітлено на сайті відділу аспірантури і докторантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf
Конфліктних ситуацій 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

Згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_syst_vnutr_zabezp_jakost.pdf в університеті 
здійснюється багаторівневий моніторинг та періодичний перегляд ОНП на основі зворотного звязку між НПП, 
здобувачами освіти, випусниками і роботодавцями з урахуванням прогнозування розвитку галузі та потреб 
суспільства, при цьому враховується позиція здобувачів вищої освіти. У квітні 2019 року університет підтвердив дію 
сертифікату відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 
http://zsmu.edu.ua/sp_692.html . На сайті ЗДМУ оприлюднено Положення про організацію опитувань щодо якості 
освітніх послуг здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в Запорізькому державному медичному 
університеті http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf ,
Положення про моніторинг якості вищої освіти у ЗДМУ
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_monitorynh_iakosti_vyshchoi_osvity.p
df, Положення про сектор моніторингу якості освіти 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/sistema_zvo/pologennja_pro_smjo.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ОНП переглядається 1 раз на рік. Кількість зібрань проектних груп щодо перегляду ОНП за 5 років склала 7 разів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html. Останній перегляд ОНП відбувся в лютому 2020 р.: в ОНП було введено 
провадження освітньої діяльності на 3-му освітньо-науковому рівні вищої освіти з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та осіб без громадянства, в березні 2020 р вийшов  Наказ про викладання  навчальних 
дисциплін ОНП в он-лайн режимі з використанням сервісів Office 365 MS Teams 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nv/nov/11_03_20.pdf.  Після опитування  з вдосконалення лекцій 
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https://docs.google.com/forms/d/1z0E9qO-3mDRfPuQBU0klaCfA-zrtZHlj19GGt3uQm-4/edit?
ts=5f68c80c&gxids=7628#responses  за пропозицією гаранта ОНП в травні 2020 р була оновлена робоча програма 
навчальної дисціпліни «Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження». В порядку 
денному засідання проектної групи від 01.02.2021р 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf були 2 питання: оновлення  складу 
групи забезпечення та оновлення складу проектної групи забезпечення ОНП 3-го освітньо-наукового рівня 
спеціальності 222 Медицина. Вони були обумовлені кадровими змінами в ЗДМУ, а також введенням до складу 
проєктної групи роботодавців – декана 1-го медфакультету доц. Компанійця В.М. і директора Університетської 
клініки ЗДМУ Котляревської Е.В. та аспірантів Ісаченко М.І. і Коновалової М.О.

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

Представники від здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 222 Медицина 
(Новікова Л.М., Соколова М.В., Тіщенко С.В., ІсаченкоМ.І., Мамай І.Ю., Михайловський Я.М., Дудко О.В.) з 2017 р 
залучалися до засідань проектних груп, на яких аналізувалися і обговорювалися ОНП та були враховані їх 
пропозиції та побажання (Протоколи засідань проектних http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html). Крім того, в 
проектну групу ОНП зі спеціальності Медицина введені аспіранти Ісаченко М.І. і Коновалова М.О. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf. Якість ОНП також аналізується за 
результатами опитування її випускників 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf, які, 
дають змогу, при необхідності,  своєчасно внести зміни в робочі програми та навчальні плани з певних навчалих 
дисціплін.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядуваня діє через студентську раду ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_862.html , до якої входить 
аспірантка Момот Н.В. Удосконалення якості освітнього та наукового процесів за ОНП аналізується Вченою радою 
ЗДМУ, до якої входить голова Наукового товариства молодих вчених і студентів д.б.н. Павлов С.В., член цього 
товариства к.м.н. Абросімов Ю.Ю. і голова студентської ради ЗДМУ Турчиненко В.В., а також розглядається вченою 
радою I і II медичних факультетів, членом якої є аспірантка Коновалова М. О.  Наукове товариство молодих вчених і 
студентів ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_215.html залучає талановиту молодь до наукових досліджень, до організації і 
проведення щорічних наукових конференцій молодих вчених і студентів, та до круглих столів, на яких 
обговорюються особливості провадження освітньої діяльності і  наукової роботи.  Якість ОНП також аналізується на 
засіданнях проектних груп в присутності аспірантів. Всі зауваження і пропозиції аспірантів і керівництва 
студентського самоврядування були враховані вченими радами та проектною групою. 

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

Основним місцем роботи переважної більшості випускників ОНП з Медицини є Запорізький державний медичний 
університет, кафедри якого є найбільш зацікавленими стейкхолдерами. Тому при періодичних переглядах ОНП та 
процедурах забезпечення її якості враховується думка як викладачів кафедр, так і іншої академічної спільноти. 
Директор КНП «Обласний медичний центр репродукцї людини» проф. Авраменко Н.В., головний лікар ТОВ 
«ВІЗУС» проф.  Завгородній С.М., директор ТОВ «ВІЗУС» проф. Завгородня Н.Г., директо ННМЦ «Університетська 
клініка»,  які є членами Вченої ради ЗДМУ, забезпечують навчальний процес за ОНП і здійснюють консультативну 
підтримку аспірантам, вносять свої пропозиції з оптимізації робочих навчальних програм з ОНП. 
В  проектну групу ОНП третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності Медицина введені роботодавці: доц. 
Компанієць В.М.(декан I медичного факультету) та Котляревська Е.В. (директор Університетської клініки ЗДМУ) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_12.pdf  На останньому засіданні Рада 
роботодавців прийняла рішення проаналізувати звіт самооцінювання гаранта ОНП з Медицини та результати 
анкетування випусників 2020 і 2021 року з метою надання пропозицій з оптимізації ОНП 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/prot2_rada_robotodavci.pdf 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Підготовка аспірантів денної форми навчання інкрустована в план підготовки кадрів ЗДМУ, згідно заключених 
контрактів аспіранти, які успішно захистили дисертації,  працевлаштовуються  асистентами кафедр. Всі 15 
здобувачів першого випуску PhD-аспірантури з медицини вчасно завершили освітньо-наукові програми та 
захистили дисертації доктора філософії (14 здобувачів працевлаштовані асистентами кафедр ЗДМУ, один аспірант 
після наукового стажування в Німеччині буде працювати асистентом кафедри). П’ятнадцять здобувачів, які в 2021 
році проходять процес захисту дисертацій, будуть також працювати асистентами кафедр ЗДМУ. Кар’єрному шляху 
та траєкторій працевлаштування випускників ОНП планується присвятити сторінку на сайті відділу аспірантури і 
докторантури.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
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процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Згідно постійного аналізу сектором моніторингу якості освіти та відділом аспірантури і докторантури ЗДМУ 
порушень принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ не виявлено (аналізуються результати 
опитувань аспірантів і викладачів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html , результати сесій, якість викладання 
дисциплін на кафедрах, методики читання лекцій та проведення практичних занять -особливо при змішаній формі 
навчання під час карантину з COVID-19), а також  труднощі, з якими стикаються здобувачі в процесі навчання. В 
процесі реалізації ОНП з 2016 року виявлено ряд питань організаційного характеру, які вирішувалися шляхом 
внесення змін у робочі навчальні програми та у робочі навчальні плани з певних дисціплін. Перший рік реалізації 
ОНП показав необхідність системної зміни формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів, а також 
вивільнення часу для їх наукової роботи. Тому в ОНП був суттєво збільшений відсоток навчальних дисциплін за 
вибором, який складає 46 %. На опанування здобувачами навчальних дисциплін освітньої складової ОНП протягом 
двох років відведено один день на тиждень, чотири дні на тиждень здобувач працює на кафедрі обраній за темою 
дисертації,  де він виконує наукові дослідження, готує презентації, доповіді і статті, а також опановує клінічні 
компетентності та оволодіває педагогічною майстерністю (здобувачі, згідно індивідуальних планів, поглиблено 
засвоюють спеціальні знання та навички з обраної медичної спеціалізації протягом 4-х років на обраних ними 
профільних кафедрах). Враховані побажання здобувачів і викладачів щодо оптимізації засвоєння основ 
біостатистики: заняття з біостатистики заплановані  таким чином, що після курсу лекцій, практичні заняття 
проводяться на 2-му курсі на конкретному матеріалі наукових досліджень  аспірантів і у вигляді індивідуальних 
консультацій, які тривають до захисту їх дисертацій.  
З метою доуцільності внесення змін до ОНП зараз на обговоренні здобувачів створення блоку з 3-х курсів за 
вибором http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html: підготовка навчально-наукових відеопрезентацій з використанням 
цифрових технологій Microsoft 365; основи створення он-лайн курсу на платформі edX; особливості викладання 
навчальних дисциплін студентам з використанням цифрових технологій Microsoft 365.

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?

Акредитація ОНП проводиться вперше. У ЗДМУ  15-17 лютого 2016 р працювала моніторингова група МОЗ України з 
оцінювання досвіду організації навчально-методичної роботи у Запорізькому державному медичному університеті, 
оцінка діяльності була позитивною. 12-14 березня 2019 р Державна служба якості освіти України перевіряла ЗДМУ 
щодо мови навчання. Усі пропозиції були враховані і реалізовані підрозділами ЗДМУ. Цього року враховані 
пропозиції акредититацій ОП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія, ерготерапія» 
першого (бакалаврського) рівня: Вченою радою затверджено та введено в дію «Положення про порядок зарахування 
результатів неформальної освіти у Запрізькому державному медичному університеті»  
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_15.pdf), в Раду роботодавців ЗДМУ 
кооптовані головний лікар ТОВ «Візус» д.м.н., проф. Завгородній С.М. і директорка КНП «ОМЦРЛ», голова 
депутатської комісії з питань охорони здоровя, материнства та дитинства Запорізької обласної ради проф. 
Авраменко Н.В. http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/prot2_rada_robotodavci.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/nakaz_14062021.pdf. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП змістовно залучени проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи доц. Моргунцова С. А., голова сектору  моніторингу якості освіти проф. Іванько О. Г., зав. 
відділом аспірантури і докторантури проф. Разнатовська О. М., гарант ОНП - проректор з наукової роботи проф. 
Туманський В.О., голова вченої ради I і II медичного факультету доц. Компанієць В.М., голова Наукового товариства 
молодих вчених і студентів д.б.н. Павлов С.В. Вони беруть участь у засіданнях вчених рад, на яких обговорюються 
питання та приймаються рішення з підвищення якості освіти за ОНП.  Зав. відділом аспірантури і докторантури, 
гарант ОНП, аспіранти  Коновалова М. О. і Ісаченко М.І. беруть участь в організації опитування здобувачів і НПП 
щодо якості освітньої складової ОНП та аналізують результати опитування 
https://docs.google.com/forms/d/1MBgANond8EkOTssDRf_zetIDtVdwzz-lZ6HmOSKAgn0/edit. Завідувачі і викладачі 
всіх кафедр, на яких навчаються і виконують наукові дослідження аспіранти, також залучені до забезпечення 
високої якості освітньо-наукового процесу.  При введенні карантинних обмежень з приводу пандемії COVID-19, 
завдяки великій роботі викладачів,  викладання всіх нормативних освітніх та  вибіркових навчальних дисциплін  
ОНП на всіх без виключення кафедрах було якісно переведено в  он-лайн режимі з використанням сервісів Office 365 
MS Teams. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В контексті реалізації Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_syst_vnutr_zabezp_jakost.pdf розподіл 
відповідальності між структурними підродами ЗДМУ має такий вигляд: 
1. Процедури та контроль за внутрішнім забезпеченням якості освіти в ЗДМУ – проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, проректор з наукової роботи, відділ аспірантури і докторантури, навчальний відділ.
2. Здійснення моніторингу якості - сектор моніторингу якості освіти, відділ аспірантури і докторантури, навчальний 
відділ. 
3. Кадрове забезпечення та якісний підбір наукових керівників – Вчена рада, проректор з наукової роботи, 
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заступник ректора з кадрових питань.
4. Підвищення якості освітньо-наукового процесу за ОНП – гарант ОНП, проректор з наукової роботи, відділ 
аспірантури і докторантури.
5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових досліджень і  дослідницького середовища – проректор 
з наукової роботи, науковий відділ, кафедри. 
6. Запровадження академічної доброчесності та протидія плагату:  – проректор з наукової роботи, науковий відділ, 
кафедри, уповноважені особи з перевірки на плагіат.
7. Запобігання корупції та хабарництву - відділ аспірантури і докторантури,  юридичний відділ, уповноважена особа 
з питань запобігання та виявлення корупції.
8. Інтернаціоналізація: відповідальний – перший проректор, міжнародний відділ.

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 регулюються Статутом ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf., Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових 
кадрів у Запорізькому державному медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf., Положенням про порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Запорізькому державному медичному 
університеті» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf. Соціально- 
економічні та трудові взаємовідносини, питання соціального захисту учасників освітнього процесу унормовує 
Колективний договір ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf.
Всі документи оприлюднені на сайті ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/), сайтах відділу аспірантури і докторантури 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/) і навчального відділу (http://nmv.zsmu.edu.ua/). Основні положення цих документів та 
зміни до них доводяться до учасників освітнього процесу на засіданнях вчених рад університету та факультетів, а 
також на конференціях трудового колективу ЗДМУ. Всі новини щоденно публікуються на сайті ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/ ). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Відділ аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/onp_phd_221_med.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/onp_phd_221_med_2021.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Вступники до аспірантури, які обирають певну медичну спеціалізацію, як правило, були  членами студентського 
наукового товариства і виконували наукові дослідження на певній кафедрі. Більшість студентів ЗДМУ - вступників 
до аспірантури, останні 2 роки навчаються в групах з індивідуальним 4-денним графіком навчання, 5-й день вони 
проводять наукові дослідження на обраній ними кафедрі, тобто вони мають певну науково-професійну 
орієнтацію.При вступі до аспірантури силабуси http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_142.html допомагають  привести наукові 
інтереси аспірантів до однієї з 22 медичних спеціалізацій аспірантури та обрати вибіркову дисципліну, яка 
відповідає його науковим інтересам .  Для проведення наукових досліджень в ЗДМУ створені належні матеріально-
технічні та організаційні умови: безоплатне виконання наукових досліджень здобувачами зосереджено у 
ліцензованих лабораторіях ЗДМУ, оснащених самим сучасним обладнанням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html, 
яке здатне задовільнити наукові інтереси аспірантів з любої  медичної спеціалізації.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Здобувачі набувають фахові компетентності науковця на таких  навчальних дисциплінах як «Філософія науки», 
«Основи біостатистики та методи статистичного моделювання», «Технології планування, виконання та захисту 
дисертаційного дослідження, «Технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності», «Іноземна 
мова Upper Intermediate-Advanced» (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_146.html), «Основи академічної доброчесності» та 

Сторінка 21



«Основи наукової і професійної етики» (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_149.html). Відповідно до спеціалізації здобувачі 
мають змогу засвоїти нові дослідницькі методики у 15 лабораторіях ННМЛЦ з відділом  експериментальних 
досліджень, у 13 лабораторіях Університетської клініки http://uk.zp.ua/p_604.html і в 8 міжкафедральних 
лабораторіях (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html), в яких виконуються молекулярно-клітинні, генетичні, фізико-
хімічні, денситометричні, імуноферментні, імуногістогімічні, патогістологічні, електронно-мікроскопічні, 
комп’ютерно-морфометричні, мікробіологічні, фармакологічні, ендоскопічні, УЗД, рентгенологічні, 
енцефалографічні, електрокардіографічні, психо-фізіологічні дослідження. Здобувачі мають можливість виступити 
з презентацією результатів своїх досліджень на 10-15 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, які 
щорічно проводить університет http://zsmu.edu.ua/p_1177.html, та опублікувати свої статті у фахових журналах 
ЗДМУ, які індексуються Web of Science CC http://zsmu.edu.ua/p_740.html  

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовка здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності на кафедрах медичних факультетів за ОНП 
забезпечується вивченням таких начальних дисциплін як «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій 
школі», «Основи академічної й педагогічної комунікації», «Основи наукової та професійної етики», «Основи 
академічної доброчесності» загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС. Згідно Положення про порядок проведення 
навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf), отримані  знання з 
педагогіки здобувач закріплює проходженням навчально-педагогічної практики (обсягом 4 кредити ЄКТС) 
безпосередньо на тій кафедрі, на якій він буде працевлаштованим після захисту дисертаці, Це дає йому змогу 
ранньої інтеграції у середовище майбутньої викладацької діяльності.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Тема наукового дослідження аспіранта ЗДМУ завжди дотична напряму досліджень наукового керівника через те, що 
тема наукового дослідження аспіранта або здобувача ступеня доктора філософії планується виключно у рамках 
тематики науково-дослідної  роботи кафедри, яку він обирає для реалізації своєї наукової складової навчання в 
аспірантурі. Науковий керівник аспіранта, як правило, є керівником або відповідальним виконавцем кафедральної 
НДР. Відсутність дотичності напряму досліджень керівника темі наукових досліджень аспіранта унеможливлює 
процедура планування дисертаційної роботи у ЗДМУ. Дотичність наукових досліджень аспірантів напрямам 
досліджень наукових керівників починається при виборі аспірантом наукового керівника 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_med.pdf і в подальшому 
забезпечується науково-плановою комісією ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/sklad_nauk_plan_kom.pdf) при затвердженні теми 
дисертації аспіранта, яка обов՚язково повинна бути фрагментом тематики науково-дослідної  роботи кафедри; при 
затвердженні наукового керівника і теми дисертації аспіранта вченою радою ЗДМУ, а також при попередніїй 
експертизі виконаної дисертації на фаховому міжкафедральному семінарі перед утворенням Спеціалізованої вченої 
ради із разового задисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_proved_zahystu.pdf). 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Для аспірантів та їх наукових керівників проводяться семінари з технології виконання наукових дисертаційних 
досліджень і презентаціїї їх результатів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/tehnol_dysert_df_tuman_2020.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/Prez_rez_nauk_doslid_neprypust_plagiat_Tuman.pdf та  
захисту дисертацій в разових Спецрадах http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_170.html. ЗДМУ забезпечує аспірантам 
безоплатне виконання наукових досліджень в лабораторіях НМЛЦ і Університетської клініки 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html;  вільний доступ до фондів бібліотеки; щорічно виділяє кошти на закупівлю 
наукового обладнання, хімреактивів та експериментальних тварин (за 2016-2020 рр витрачено більше 300 млн. 
грн.). Програма «Підтримки здобувачів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf ЗДМУ 
забезпечує оплату відряджень на конференції, з’їзди, конгреси в Україні;  виплату премій за публікації моностатей 
та англомовних статей у журналах ЗДМУ і в закордонних виданнях, за виступи з доповіддю на науковій конференції 
за межами України; а також премію дисертантам та їх керівникам за своєчасно/ достроково захищені дисертації 
(понад 3 млн грн. у 2020р http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/210204_zv_r.pdf ). ЗДМУ щорічно проводить 
Всеукраїнські науково-практичні конференції з публікацією тез http://zsmu.edu.ua/p_1177.html, та видає 3 фахові 
науково-практичні журнали http://zsmu.edu.ua/p_740.html. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

ЗДМУ є членом багатьох міжнародних асоціацій та товариств http://zsmu.edu.ua/p_1460.html. Для залучення 
аспірантів до міжнародної академічної спільноти університет: 
- інформує здобувачів щодо потенційних грантів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_7.html, стажувань 
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http://zsmu.edu.ua/snew_2882.html, програм обміну http://zsmu.edu.ua/new_2162.html;
- забезпечує першочергове стажування здобувачів за кордоном згідно укладених між університетом та 
закордонними партнерами міжнародних договорів або згідно отриманих університетом грантів;
- відшкодовує вартість публікації статей у закордонних виданнях
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf
- направляє здобувачів для виступів з доповідями на міжнародні форуми. У  2017-2019 рр у міжнародних форумах 
прийняли участь 4 аспіранти: Соколова М.В. - ESC WORLD CONGRESS of Cardiology 2019.  29.08-06-09.2019. Paris, 
France (Всесвітній конгрес з кардіології, - усна доповідь, тези); Городокін А. Д. - 32nd ECNP Congress 07-10.09.2019 р. 
Copenhagen, Denmark (32-й конгрес з психіатрії і неврології - стендова доповідь, тези); Федотова М.І. – Frontiers in 
CardioVascular Biology.  20 - 22 April 2018, Vienna - Austria (міжнародний конгрес з кардіо-васкулярнох біології, 
тревел грант, стендова доповідь, тези); Зубрик І.В. - VII International students’ conference of young medical researches. 
Wroclaw, 6 –8 Apr. 2017. Wroclaw-Poland (міжнародна конференція студентів і молодих вчених, усна доповідь, тези).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Всі без виключення наукові  крівники аспірантів і здобувачів ступеня доктора філософії є керівниками (або 
виконавцями) 3-5-річних науково-дослідних робіт, які виконуються на замовлення МОЗ України за рахунок 
Державного бюджету або за планом ЗДМУ за рахунок коштів спеціального фонду та мають державну реєстрацію. 
Аспіранти і здобувачі ступеня доктора філософії обов’язково є співвикоацями цих НДР. Результати кожної НДР 
щорічно затверджуються Вченою радою ЗДМУ, публікуються у статтях фахових наукових видань України категорії А 
і Б та в закордонних виданнях http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/publikatsiina_aktyvnist_2020.pdf,
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/publikatsiina_aktyvnist_2019.pdf;  оприлюднюються у вигляді тез та публічних 
доповідей на фахових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах; а також у формі 
нововведень впроваджуються в практику закладів охорони здоров’я та вищої освіти. Наприклад, за результатами 
виконаних НДР у 2019 р отримано 41 патент України та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права; видано 13 
монографій, 9 інформаціних листів і 17 підручників; опубліковано 1930 статей і тез (в т.ч. 135 статей у виданнях, які 
входять до Scopus та Web of Science Core Collection), для впровадження до галузевого Реєстру подано 14 нововведень  
(Підсумки роботи ЗДМУ у 2019 р.  http://zsmu.edu.ua/p_1412.html). 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Всі наукові дослідження та публікація їх результатів відбуваються у відповідності до Положення про академічну 
доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf.
Питання дотримання доброчесності висвітлені на сайтах відділу аспірантури і докторантури 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html), бібліотеки (http://lib.zsmu.edu.ua/p_77.html). Для здобувачів проводяться 
лекції і семінари з дотримання кодексу академічної доброчесності 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/kodeks_akadem_dobr.pdf. Для протидії недоброчесності діє 
науково-планова комісія, на якій прозоро планується дисертація, комісія з перевірки первинної документації, 
експертно-координаційна комісія у сфері інтелектуальної власності http://zsmu.edu.ua/p_1576.html, та комісія із 
дотримання академічної і наукової доброчесності та запобігання її порушень 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/komis_akad_dobroch.pdf. Наукові статті, дисертації та 
монографії  перевіряються в ліцензованій системі Strikeplagiarism.com http://zsmu.edu.ua/p_1477.html При 
представленні до видання наукових статей співробітники заповнюють «Декларацію про дотримання академічної 
доброчесності» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf, а також декларацію 
про відсутність плагіату та відповідальність за порушення академічної доброчесності.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Згідно Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf в університеті діє 
комісія з питань академічної доброчесності та запобігання її порушень, а також експертно/координаційна комісія у 
сфері інтелектуальної власності. Наукові статті, монографії і дисертації всіх співробітників університету обов’язково 
перевіряються в ліцензованій міжнародній антиплагіатній системі STRIKEPLAGIARISM.COM. Наукове керівництво 
довіряється рішенням Вченої ради ЗДМУ відомим професорам-професіоналам, які далекі від порушень академічної 
доброчесності. Наукові керівники і дисертанти ознайомлені з тим, що   виявлення спеціалізованою вченою радою 
порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації 
та/або в наукових публікаціях,  є підставою для припинення процедури захисту та для відмови у присудженні 
ступеня доктора філософії  або доктора наук.  У таких випадках науковий керівник, офіційні опоненти 
позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих рад строком на 2 роки. Все це унеможливлює порушення 
академічної доброчесності науковими керівниками дисертантів. Прецендентів здійснення наукового керівництва 
особами, які вчинили порушення академічної доброчесності, не маємо.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Свідченням  успішності і результативності ОНП, яка визначає цілеспрямовану траєкторію розвитку особистості 
«через навчання і наукові дослідження – до кваліфікованого науковця, викладача, лікаря», є те, що всі 15 здобувачів 
першого випуску вчасно завершили освітньо-наукові програми, захистили дисертації доктора філософії і 
працевлаштовані на кафедрах ЗДМУ;  15 випускників 2021 року проходять процедуру захисту дисертацій в разових 
Спецрадах.  
Сильні сторони ОНП:
- Забезпечення виконання освітньої і наукової складових ОНП висококваліфікованими кадрами з розвинутих 
наукових шкіл ЗДМУ. 
- Найновітніше  інформаційне та навчально-методичне забезпечення ОНП.
- Для забезпечення наукової складової ОНП в університеті розвинута мережа сучасних  лабораторій, є 
Університетська клініка і клінічні бази, науково-практичні фахові журнали категорії А і система постійно діючих 
наукових комісій для прозорого виконання здобувачами дисертаційних досліджень згідно Кодексу академічної і 
наукової доброчесності.
- Стовідсоткове  фінансування виконання наукових досліджень здобувачамии  у ліцензованих лабораторіях ЗДМУ, 
оснащених сучасним, високотехнологічним обладнанням.  
- Проведення спеціалізованих наукових досліджень і педагогічної практики здобувачем безпосередньо на кафедрі, 
на якій він буде працевлаштованим після захисту дисертації, що дає йому змогу ранньої інтеграції у середовище 
майбутньої освітньо-наукової діяльності.
Недоліком, який не дозволяє визначити слабкі сторони ОНП, є відсутність Стандарту вищої освіти за спеціальністю 
222 Медицина за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Проект
Стандарту, розроблений за участі гаранта і співробітників ЗДМУ, був на розгляді Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovometodichna-rada-ministerstva-
osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyiosviti), але не був доведений до фіналу. 
Проблемним залишається питання отримання здобувачем певної спеціалізації з медицини і кваліфікаційного 
сертифікату за напрямом його подальшої роботи.
Слабкою стороною ОНП є недостатньо розроблена в країні реальна практика можливості виконання дисертаційного 
дослідження з медицини на базі закордонного ЗВО (через невідповідність навчальних програм і невирішеність 
питань фінансування довготривалого перебування здобувача у закордонному ЗВО), а також реальної можливості 
виконання дисертації під керівництвом 2-х керівників (керівника із закордонного ЗВО та із ЗДМУ).

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Найближчі перспективи: 
- Планується налагодження інтерактивного регулярного он-лайн зворотного зв’язку із усіма зовнішніми 
стейкхолдерами для оперативного поновлення ОНП.
- Планується інтенсифікація підвищення кваліфікації викладачів через навчання і стажування в закордонних 
закладах вищої освіти та медичних Центрах. 
- У 2021 році в ЗДМУ створюється лабораторія клітинних культур для моделювання на клітинному рівні 
патологічних процесів і хвороб та їх експериментального лікуванн  http://zsmu.edu.ua/new_2225.html.
- У 2021 році в ЗДМУ створюється новий потужний біохімічний відділ з досліджень фармакокінетики ліків в 
динаміці хвороби.
- У 2022 році буде введений хірургічний корпус Університетської клініки з сучасними малоінвазивними і 
лапароскопічними технологіями оперативних втручань.
Перспективною буде спроба створити спільну ОНП третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки докторів 
філософії з медицини разом із спорідненим університетом з Європи згідно укладеної двохсторонньої угоди. Це 
потребує попереднього узгодження розбіжностей в освітньо-наукових програмах, в кваліфікаційних вимогах до 
лікарів і в стандартах лікування хворих з певних спеціалізацій в медицині. 

 

 
          
  

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
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Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

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: Колесник Юрій Михайлович

Дата: 17.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_ortop_trav
ma.pdf

kecGzqXP/I0mhO2+
zffOqn8wUwPYzNwjl

K4nfSbNIQo=

Кафедра травматології та 
ортопедії
УКРНДИ-протезування ТОВ 
"Рома-К"  
LG49LV340C в комплекті з 
фіксованим настінним 
кріпленням
ROMA -  ЛТД
Оптек
ASUS  X540 15,6”/ 1366x768 / CPU 
Intel Pentium N37xx / RAM 4Gb / 
HDD 750Gb / DVDRW / Windows 
10 Pro
UmaxAstra 5450
Pentium G3250/2xRAM DDR3 2 
Gb/MB H81/Midi ATX 
400W/Key/Mouse
PS-50B430
SONY P12
Біотоп-Запорожье. 
Оптек
Процесор Intel Pentium G4400 
3.3GHz/8GT/s/3MB 
(BX80662G4400) s1151 
BOX/Материнськаплата ASUS 
H11
Принтер Canon s-SENSYS MF216n
LG 19M37A-B
LG 21,5" 22МР58
Столи – 12
Стільці – 46.

ВБ 1.20. Сучасна 
фармакологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_farmakol.p
df

YhAtmm7VWXlBht9
vjaSxsEpHsrnM2cniy

+C41Jln3mo=

Кафедра фармакології та 
медичної рецептури з курсом 
нормальної фізіології
LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів - 1
LCD дисплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів-1
БФП Samsung SCX-4650N (SCX-
4650N/XEY)-1
Багатофункціональний пристрій 
НР LJ Pro M227fdw- 1
ДБЖ Eaton NV 
1000H(ENV1000H)- 1
Дисплей LCD (телевізор) 
LG55LV340C-1шт
Комп`ютер викладача Impression 
P+ -2
Комплект інтерактивної панелі 
EdPro Touch на базі моделі 
ETP75U72568-1шт
Компьютер R-LINE-1
Компютер персональний в зборі 
Office Ferro master – 1
Монитор Philips 190S6FS LCD-2
Настенный проекционный экран 
Sopar." Wall Professional Spring 
white"-1шт
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-2 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 - 
2 
Anti-Glare, Проц.IntelCore i3 
7020U(2.3Ггц)-1
ПК "ADVANTIS КТЗа"-1
ПК Celeron 3,06GHz box-1
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi - 2



Персональний комп"ютер 
"FryLine" -2 
Проектор Epson EB-Х31.-1шт
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL 
6*SATA RAID 2*GbLAN 
Xeon E-1220 2*2Gb DDR3 ECC 
2*HDD SATA 500Gb 7.2K DVD+RW
Системный блок 
Core2Duo6300/DDRII1Gb/EN7300
-1
Сканер HP Scanjet fiabed 3670c-1
Телевізори: 2 (Lg 50LA620V 
Телевізор LED 3D 50, Телевизор 
TV 29)
Тонкий клиєнт - 12
Холодильник -1шт
Шафа-1шт
Столиі парти – 90
Стільці - 169 
Шафи – 24

ВБ 1.18. Сучасна 
патологічна анатомія

навчальна 
дисципліна

syl_such_pat_anato
m.pdf

VGBy0HGAnFD5Pc
UJ5Sgmkn1hwtQ6Tg

WiBBcquZg5ZZ0=

Кафедра патологічної анатомії і 
судовоїмедицини
Електронний трансмісійний 
мікроскоп ПЕМ 100-01  з 
системою аналізу зображення 
САЗ-01: збільшення х50-600000 
разів, 
Ультрамікротом 
PowerTomeUltramacrotomesXLBoe
ckeler” USA (Для виготовлення 
напівтонких (10-100 мкм) і 
ультратонких зрізів (10-200 нм) 
SPENCERType709901
Ультрамікротом ТС-1/20 СПУ– 1  
Фреза для обробки блоків– 1 
Термостати сухоповітряні ТС-
1/20 СПУ – 2
Ваги електронні - 1
Стереомікроскоп – 2. 
Магнітна мішалка ММ1 – 1 
Мікроскопи 24: GRANUML20, 
AxioScope.A1, Axiophot 2
МБС-9 стерео, Ломо, Биолам, 
МБР-1 бінокулярні, Прямий 
полярізаційний з системою 
документування
Ротаційний мікротом -2 
Мікроскоп Axiophot 2- 1
Мікроскоп Биотоп – 2
Мікроскопи  PrimoStar  – 10 
Прилад для заливки у парафінові 
блоки
Гістопроцесор HESTION - 1
Гістопроцесор STP -120 - 1
Модуль для депарафінізації  
PTModule. 
Термостат – 2 
Стаціонарный лабораторний pH 
метр 
Дозатор механічний - 2 
Плазмові телевізори LG (LG 
49SE3B – 8шт. 
Компьютер: Сервер R-Line с 
процессоромs1156 QCXeon3430, 
ПК "RОМА PC, ПК "RОМА 
PC/CPUINTELPentiumG3250/2xRA
MDDR32 "– 3 
Мобільный екран - 1
Комп’ютерний клас – 12 шт. 
ПКThinCliet  (2010 рік)
Принтер лазерний кольоровий – 
3, 
ПринтерHP Color LJ 2605  - 1, 
МФПLazerBase MF3110 – 1.
Точка доступу – 1
Плазмові телевізори (Samsung43, 
Samsung 51’, Panasonic)- 3
Комп’ютер 
SamsungPS43D450A2WXUA
Холодильники - 3 



Компьютер-сервер  LG- 1 
БФП А4 Samsung (принтер, 
ксерокс, сканер)- 1
Ноутбуки: (SAMSUNGML-
2015/XEV, LenovoideaPadG550-
45L59-049787, Ноутбук 
SAMSUNGr60+NP-R60XY01, 
ToshibaSatellite 120-181, Acer ) – 6.
Цифрові камери Olympus– 2 
Фотокамера Nikon D40 Kit- 1 
Персональний комп’ютер – 2 
ROMAPC. 
БФП SAMSUNGSCX-4650N– 1 
Холодильник Bosh– 1
Столи – 81. 
Столи лабораторні – 8. 
Стільці – 184
Шафа витяжна ВШ-1.1– 2 
Шафи - 3 

ВБ 1.16. Сучасна 
аспекти вивчення 
громадського здоров’я

навчальна 
дисципліна

syl_such_gromads_
zdorovja.pdf

LFF0WMBLpuZS+G
sbY7EZjcsyAywoFRC

N5bjo3YRPI/E=

Кафедра соціальної медицини, 
громадського здоров’я, медичного 
та фармацевтичного права
Комп’ютери: 18 (ПК RОМА 
РС/СРUINTEL, ПК RОМА РС 
Celeron, ПК «FryLine» INTEL, ПК 
«FerroOffice»  INTEL, 
СерверROMAServerCore2, ПК 
Impressionp+(комп’ютер 
викладача)
Ноутбуки: 5 (Ноутбук LENOVO, 
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-
54G(NX.HN5EU.00G).
БФП: 2 (БФПSAMSUNG – SCX-
465ON,БФП HPLG)
Комп’ютерний клас на 11 робочих 
місць
Столи -101
Стальці - 160
Шафи - 6

ВБ 1.15 Сучасна 
гігієна.

навчальна 
дисципліна

syl_such_gigijena.p
df

rS2SqKHVikDrMJHy
sbTZUGDbm2GEOV

+yDogkIb/jyRk=

Кафедра загальної гігієни та 
екології
NanoScanSMPS Моd.3910 
(Скануючий класификатор 
наначасток)-1
Вимірювач масової концентрації 
респірабельного пилкуKANOMAX 
3521-1, Комплект для 
вимірювання метеофакторів з 
комп'ютерним модулем-1,
Комплект для вимірювання 
параметрівелектромагнітного 
поля -1, 
Прилад для вимірювання 
параметрів мікроклімату 
"Метеоскоп-М"-1,Радіометр 
енергетичної освітленості 
переносний РАТ-2П-Ф-1,  
УФ-радіометр-дозиметр 
ТЕНЗОР-71 (тип 1)-1,
Фотометр Екотензор-03 
(Люксметр-яскравомір- 
пульсметр)-1, 
УФ-радіометр-дозиметр 
ТЕНЗОР-71 (тип 1)-1,
Фотометр Екотензор-03 
(Люксметр-яскравомір- 
пульсметр)-1, 
Шумомір-віброметр, аналізатор 
спектру Екофізика-110А(В4)
(зпрограмним забезпеченням 
Signal+RT4) -1,
Прилад сцинтиляційний 
геологоразвідувальний СПР-68-5, 
Дозиметр-3+ дозиметр (ДП -24) -
1, 
Спірометр-8,
Стетофонедоскоп, тонометр с 
фоненд. Romed- 10,
Акустический компл.-1, 



Газоанализатор-3, 
Шумомер-3,
Ел.аспиратор-2,
Вимірювач напруженості 
електро-статистичного поля 
СТ-01ТОВ "НВФ'Тензор"-1,
Електрична цифрова муфільна 
пічь СНО 1,6.2,5.1/12,5  -1, 
Аквадистилятор-1,
Микроскоп-5, 
Дозиметр-3, 
Муфільна піч-1, 
Сушарка -1, 
Сушарка серия CFIO 67/450 с 
вентилятором-1, 
Комп’ютерний клас: 2
Комп’ютери: 12
Комп'ютер викладача 
ImpressionР+ 
Ноутбук-2шт. 
(LenovoIdeaPad330-15 
(81DC00QWRA), AcerAspir5 A515 
54G
Принтери, сканери, МФУ:  8 
БФП : Samsung SCX-
4220,SamsungSCX- 3205,SCX- 
4650N (SCX-4650N/XEY,CANONi-
SENSYSMF237W , Canonі-
SENSYSMF216n(НДС), 
HPLJProM227fdw,
Принтер XeroxPhaser3140 А4,
Телевізійні панелі: 4
Телевізор: LG 42LN540V42"
Дисплей LCD (телевізор) 
LG55LV340C,
LCD дисплей LG 49SE3B
Стільці учнівські -54, 
Табурет  лабораторний -35, 
Столи -21, 
Стіл лабораторній-27, 
Шафа витяжні - 11, 
Холодильник 
SUMSUNGRT25HAR4DSA
Кафедра медичної біології, 
паразитології та генетики
Телевізор – 4. 
Комп'ютер – 12.
БФП SamsungSCX-4650N
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP6020
Ноутбук Lenovo IdealPad 330-15 –
2.
Столи – 54.
Стільці – 70
Шафа комбінована

ВБ 1.14. Сучасна 
анестезіологія та 
інтенсивна терапія

навчальна 
дисципліна

syl_such_anesteziol.
pdf

4KB7h2tfSdJXa4KIT
VrtsuT3gNSqR7kFh+

F+v8xT3pM=

Кафедра анестезіології та 
інтенсивної терапії
Апарат штучної вентиляції 
легень MONALT60. 
21.09.2017/07.10.2020
Монітор пацієнта М50 з 1 
годинним акумулятором ( 
комплектація до апарату ШВЛ 
MONALT60) 10.09.2020
Монітор реанімаційно-
хірургічний ЮМ 300 1-15 
.21.09.2017 ,ФОП
Павлюк О.В.
Приліжковий монітор PVM-
2703К, з 10,4 кольоровим 
рідкокрист. сенс. дисплеєм в 
компл. з акс. Y214А, NKD-L 936. 
08.08.2012,Медусмедика.
Система ультразвукова 
діагностична 
VscanwithDualprobeGM 000310, 
12.2019/22.06.2020, ТОВ «Діатех-
Україна».
Апарат наркозно-дихальний 
GETINGEFlow-c,12.08.2020,ТОВ 



«Топсервіс-Медтехніка».
Компресор (комплект до 
наркозно-дихального апарату). 
Комп’ютер викладача Impression 
P+ - 3
Багатофункціональний пристрій 
(БФП) Сanoni- SENSYSMF237W.
Ноутбук LenovoIdeaPad320-15 
ISK
Ноутбук AcerAspire A515-54 series
Стіл – 22,
Стілець –35, 
Шафи - 5

ВБ 1.7. Сучасна 
кардіологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_kardiolog.
pdf

FsCL9s0c44twg8yxc
ZMuJr56olBLFkhOR

yJnEjBUQTA=

Кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та 
променевої терапії
Тренажер для 
абдомінальногообстеженняхвори
х
Тренажер для 
аускультаціїдорослого – 2шт.
Тренажер для вимірювання 
кровяного тиску
Тренажер 
промиванняшлункудорослого 2 
шт.
Система ультразвукова 
діагностічнаVscanwithDualprobe
ДБЖ АРС Smart-UPS 1000BA 
(SMT 10001) - 2
БФП А4 ч/б SamsungSCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) -2
Манекен-торс дорослого для СЛР 
зі світловою індикацією якості 
виконання – 4 шт.
Модель для постановки клізми – 
3шт.
Модель сідниць для 
внутрішньом"язовихін"єкцій–4 
шт.
Негатоскоп 
Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15 
(81DC00QWRA)
Ноутбук: AcerLXNE00C.031 
blackeME 729Z-P622G32Mikk 15.6"
Персональний комп"ютер 
Impression P+(Компьютер 
викладача)
Плазменныйтелевизор
Веб-
камераLogitechHDWebcamC310(9
60-001065) – 2шт.
Кушетка смотровая "Statix"-3
Столи – 124 шт.
Парта учнівська двомісна – 13 
шт.
Шафи – 27 шт.
Стільці – 360 шт.
Кафедра внутрішніх хвороб 1 та 
симуляційної медицини
Центрифуга лабораторна 
ELMIСМ-6М (1 шт., 27.10.2011, 
інв.101491181).
Ультразвуковий діагностичний 
прилад МуLab50 (виробництва 
ЕSAOTES.p.A., Італія) - (1 шт., 
31.12.2011, інв.101470476).
Комплекс 
електрокардіографічний 
"Кардіолаб" (1 шт., 24.12.2010, 
інв.101482271).
Електрокардіограф "МІДАС-
ЕК1Т" (3 шт., 30.11.2016, 
30.11.2016, 26.05.2015, 
інв.101470642, 101470643, 
101470540).
Монітор артеріального тиску 
та електрокардіосигналів 
добовий SDM23 (1 шт., 30.11.2016, 



інв.101470646).
Холтерівська система ЕКГ та АТ 
ЕС-ЗН/АВР (1 шт., 24.11.2015, 
інв.101470614).
Комп’ютер викладача Impression 
P+ 
БФП лазерний А-4 Canoni-SENSYS 
- 1
Проектор Epson ЕВ-Х31- 1
Ноутбук ASUS Х540 - 1
ПринтерА4 XEROX 3124 - 1
ПринтерА4 Hewlett Packard Laser 
JetP1102 CE651A - 1
Дисплей LFD Sumsung 
StandaloneLEDFHD 55" ED55D - 1
Монітор LG 19M37A-B - 1
Монітор LG 21,5" 22МР58 - 1
Мережевий комутатор D-Link 
DGS-1016C - 1
РоутерWi-
FiMikrotikRouterBOARDRB952Ui-
5ac2nD - 1
Акустична система ALTO 
Professional Transport 12- 1
Стіл – 72
Крісла – 198
Стілець – 209
Кафедра внутрішніх хвороб2
Велоергометр «Kettler» - 1 шт 
(березень 2004р.)
ВАТ 41-2 – 1 шт. (листопад 
2009р.)
ЕКГ «BTL-08 MTPLUS»  - 1 шт. 
(червень 2008р.)
Ергометр “Valiant” – 1 шт.( 
липень 2014Р.)
Ендоскопічнавідеосистема 
“Corometric” – 1 шт. (квітень 
2004р.)
Комплекс спірографічний 
„Спіроком”  - 1 шт. (березень 
2004р.)
Кардіограф.комплекс 
«Кардіолаб»  - 2 шт (грудень 
2003 р., березень 2004р.)
Комплекс комп’ют. “Реоком” – 1 
шт. (грудень 2007р.)
Комплекс 
енцефалограф.“Нейроком” – 1 
шт. (грудень 2005р.)
Комп’ютерний ЕКГ 1200S – 1 шт. 
(серпень 2014 р.)
Мініролер тредміл «Elios» - 1 шт. 
(вересень 2005р.)
Набір для діагностики апное сну 
SOMNOcheckmicro (WM 94500) – 1 
шт. (жовтень 2013р.)
Система холтерівського 
моніторування ЕКГ Diacard – 1 
шт. ( січень 2002р.)
С-ма холтер. монітор.ЕКГ/АT 
«Кардиосенс»  - 1 шт (жовтень 
2009р.)
Центрифуга лабораторна ОПН-
3 – 1 шт. (вересень 2004р.)
УЗД апарат „SonolineVersaPlus” – 
1 щт. (листопад 2000р.)
УЗДапарат „Mylab” 1 шт. (січень 
2011 р.)
“Micro”
Тонометр "Romed" 
Фонендоскопи– 2 шт. (грудень 
2006р.)
Цифрова станція для зважування 
та вимірювання росту SECA798 
– 1 шт. (вересень 2006р.)
Ноутбук LenovoIdealPadG550-45l 
– 1 шт
ноутбук НР 
Paviliondn97erKL029EA – 1 шт
ноутбук DellLatitudeD530 – 1 шт



Принтер Орtra Е 310 – 1 шт.
принтер НР  Р1006 – 1 шт
Принтер лаз.А4 Canon – 1 шт.
СканерА4 Canon – 1 шт
Сканер Epson Perfection V200  - 1 
шт.
Факс Panasonic КХАFT 934UA – 1 
шт
SamsungSCX4200 – 1 шт.
ПК R-Line Intel Celeron, CPU 
G530– 11шт.
ПК Advantis XG, - 1 шт.
ПК "Roma РС" Athlon 2400 - 2 шт.
ПКРомаРС/COU INTEL Pentium, 
G3250- 1 шт.
ПК "Рома" РС Athlon" 11*2 DELUX 
– 1 шт.
ПК R-line intel PDCE 5400  монит" 
LG 47 см – 1 шт.
проектор LGLCD – 1 шт
Мультимедиапроектор 
EpsonEB84 – 1 шт
мульт.аксес. SNDPX-8104 
(колонки) – 2 шт
Монітор LG 17 – 2 шт
Монитор VX 700 – 1 шт
Монитор19''Samsung 943 n - 2 
шт.
Монитор LG19M37A-B, - 2 шт
Монитор18.5"Samsung – 10 шт
Компьютер офіс.Impression – 1 
шт.
Персональний комп'ютер" 
Fryline" – 1 шт
Стіл – 113 шт.
Стільці - 214
Шафи - 30
Кафедра внутрішніх хвороб3
Віскозіметр - 2
Комплекс 
кардіографічнийКардиолаб"+ 
Кеttler– 1
Кардиолаб - 1
Іонометр - 1
Комплекс спірограф. - 1
Система холтер ЕКГ"ЕС-
3Н"/ABP – 1
Система холтер ЕКГ"ЕС-3Н" – 1
Реєстратор ЕКГ MERLIN 
(комплект) - 2
Манекен-тренажер – 1
Анализаторинфракрасн "Ирис" в 
комплекте – 1
ПК Комп’ютерRoma РС АМD 2–
22од.
СерверRoma Server– 1
Джерелобезперебійногоживлення 
– 2
БФП – 4 (Canon Sensys MF 4120, 
Brother MFC -7820 NR)
Ноутбук – 2ASUS X51L, HP 
Pavilion dn 975er
Плазмова панель – 2 (SAMSUNG 
PS), SAMSUNG 49’
Мікропроцесорний прилад 
(шубаши) - 2
Екран - 1
Термостат – 1
Слайдпроектор – 1
Ноутбук – 2
Нетбук Acer– 1
Системи акустичні Bosch– 2
Проектор Epson – 1
Столи – 52
Стільці - 180
Кафедра загальної практики – 
сімейної медицини та внутрішніх 
хвороб
Комплекс моніторінгу 
електрокардіосигналів та 
артеріального тиску Кардіосенс 



АД - 2
Комплекс моніторингу 
електрокардіосигналів 
"Кардіосенс К" - 1
Комплекс спірографічний 
"СПІРОКОМ" - 1
Електрокардіограф ВЕ600 - 1
Реєстратор до комплексу 
"Кардіосенс К" - 1
Система Ультразвукова 
Діагностична MyLab 40 у складі -
1
Холтерівська система ЕКГ та АТ 
ЕС-ЗН/АВР - 1
Центрифуга лабораторна 
клінічна Опн-3.02 "Дастан" - 1
Электрокардиограф 
трехканальный ЮКАРД 100 - 1
Комплекс моніторінгу 
електрокардіосигналів та 
артеріального тиску Кардіосенс 
АД - 1
Ноутбук ASUS P2540FA-DM0756 
(90NX02L1-M10330) - 1
LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500 - 1
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) - 1
Багатофункціональний пристрій 
А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з Wi-Fi 
(G3Q75A)  - 1
Дисплей LCD (телевізор) 
LG49LV340C  - 1
Дисплей Samsung 49" 
LН49QMREBGCXCI - 2
Комп`ютер викладача Impression 
P+- 1
Ноутбук LenovoIdeaPad 330 - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 
(81DC00QWRA) - 1
ПК "RОМА PC" - 1
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250- 1
Персональний комп"ютер 
"FryLine" - 1
Персональний 
комп'ютерFerroOffice - 1
Проектор Epson EB-Х31 - 1
Комп’ютерофісний  Impression P+ 
- 1
Багатофункціональний пристрій 
CANON i-SENSYS MF237W - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15  - 
1
Багатофункціональний пристрій 
лазернийА4 Canon s-SENSYS 
MF216n  - 1
Монітор 18.5" LG 19M44A-B - 1
Монітор LG 19M37A-B - 1
Монитор LG 21,5" 22МР58 - 1
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP6020 - 1
Столи - 65
Стільці - 148
Шафи - 6

ВБ 1.5. Сучасна 
урологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_urolog.pdf bZOqNqissQWKvDq
X9vkog2H2tT4MbIfk

WYbLtRkYa5s=

Кафедра урології
Резектоскоп 
OlymhusMedicalSystemsCorp. 2020 
р.
Система Ультразвукова 
ДіагностичнаMyLabSigmaу 
складі. 28.08.2020 р
Лапароскопична стійка з 
інструментом. 2020 р.
Операційний цистоуретроскоп з 
волоконним світловодом Цу-ВС-1 
«А.-Л» 01.12. 2001 р.МФУ 
SamsungSCX - 4220
Мультимедія-проєктор 



ToshibaTDP-SH – 1
Ноутбук ASUSX 540 15,6 /1366 x 
768 /CPUIntelPentiumN37xx/Ram 
4 GbHDD 750 Gb/DVDRW/ 
Windows 10Pro
Комп’ютер Windows 7 
Профессиональная Service Pack 1 
2009 Intel Pentium CPU
ПК RОМА PC/CPU INTELPentium 
G3250/2xRam DDR 2 Gb/MB H 
81/Midi ATX 400W/Key/Mouse 
БФПФ4 ч/б  Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY)
Копьютер викладача
Оптичний пристрій 
LGSuperMultiGH24NSD1
Комплект Genius KM-
125лазерний A4 CANON I-STNSYS 
LBP-6030B
ПК RОМА PC 
лазерний принтер Samsung ML -
1250 
Столи
Стільц
Шафа секретер

ВБ 1.3. Сучасна 
хірургія

навчальна 
дисципліна

syl_such_hirurg.pdf VxR6pUMPC4UuMp
J8WuKo+/OXMPgh
JG5RnnQJOdHGTIY

=

Кафедра загальної хірургії та 
післядипломної хірургічної освіти
Реанімаційно-хірургічний 
монітор-1 ЮМ-300 І-15 2016
Система ультразвукова 
діагностична MyLabTouch 2016;
Тренажер SkillsTraіner 2021 р,
Ноутбук AsusX540 15.6/1366*768 
Принтер лазерний Canоni-Sensys 
LBP6030b 
Проектор EpsonEB-X31 
Столи, стільці
Кафедра факультетської хірургії  
(EDC10T2) Сушильна шафа для 
ендоскопів EDC - 1
DSD 201LT Автоматичний 
ендоскопічний репроцесор з двома 
резервуарами DSD-2011 - 1
HOREV2516 A.05 Машина мийно - 
дезінфекційна, автоматична для 
двох гнучких ендоскопів із 
вбудованою в контур циркуляції 
рідини системи 
ультрофіолетового 
знезараження - 1
SCJPE BUDDY Пристрій для 
промивання ендоскопів - 1
Інсульфатор вуглекислого газу 
Endo Stratus CO2 EGA-501E - 1
Іригаційна помпа Endo Stratus 
EGA-500E - 1
Ацидогастрограф АГ 
Реєстратор 4рН-7Z - 1
Бронхофірбоскоп у комплекті з : 
Бронхофіброскоп Olympus BF-TE2 
( 1шт.), Джерело світла 
OlympusCLK-4 (1 шт.), Тестер 
герметичності (1 шт.), 
Ендоскопічні інструменти: 
Щипці для біопсії FB - 231K (1 
шт.), Щипці для біопсії FB-240U 
(1 шт.) - 1
Венозний сканер VIVO500 - 1
Датчик SE3133 ендокавітальний 
у складі: Біопсійний набір - 1
Ендоскопічне обладнання в 
комплекті - 1
Колоноскоп зі стандартними 
аксесуарами - 1
Концентратор кисневий "Біомед" 
JAY-10 (4.0) - 1
Концентратор кисневий "Біомед" 
JAY-5AW з датчиком О2 - 1
Комплекс навчальний 
"Impression" НКК 1+10 тип1 - 1



Система ультразвукова 
діагностична MyLab Gamma у 
складі:Регульований по висоті 
Візок для yLab.Датчик 
АС2541,Датчик L1543,Датчик 
SP2730 фазований iQProbe.Esaote 
S.p.A.Італія - 1
Інфузійна помпа Brightfield 
Healthcare OIP-900 - 1
Апарат штучної вентиляції 
легень S1100 - 1
КвадроСтарПРО лазер медичний 
- 1
Кисневий концентратор 
Brightfield Healthcare JAY-15 - 1
Лампа операційна,модель 
LEDB620 - 1
Монітор пацієнта 
мультипараметровий Brightfild 
Healthcare Osen 9000D - 1
Операційний стіл, модель ТY - 1
Радіочастотний коагулятор 
ClosureRFG RFG3 - 1
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) - 1
Видеоплейер - 1
Комп`ютер викладача Impression 
P+- 2
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
RIM2000 - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 - 
1
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/ - 2
Багатофункціональний пристрій 
CANON i-SENSYS MF237W - 2
Монітор LG 19M37A-B - 2
Холодильник Апшерон - 1
Столи - 57
Стільці - 117
Шафи - 4

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти вивчення 
внутрішніх хвороб

навчальна 
дисципліна

syl_such_vnutr_hvo
rob.pdf

mBOZs5BDLmBOFd
PGTpRlEwkLuYKKL
8d+iKF8cKpybDY=

Кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та 
променевої терапії
Тренажер для 
абдомінальногообстеженняхвори
х
Тренажер для 
аускультаціїдорослого – 2шт.
Тренажер для вимірювання 
кровяного тиску
Тренажер 
промиванняшлункудорослого 2 
шт.
Система ультразвукова 
діагностічнаVscanwithDualprobe
ДБЖ АРС Smart-UPS 1000BA 
(SMT 10001) - 2
БФП А4 ч/б SamsungSCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) -2
Манекен-торс дорослого для СЛР 
зі світловою індикацією якості 
виконання – 4 шт.
Модель для постановки клізми – 
3шт.
Модель сідниць для 
внутрішньом"язовихін"єкцій–4 
шт.
Негатоскоп 
Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15 
(81DC00QWRA)
Ноутбук: AcerLXNE00C.031 
blackeME 729Z-P622G32Mikk 15.6"
Персональний комп"ютер 
Impression P+(Компьютер 
викладача)
Плазменныйтелевизор
Веб-



камераLogitechHDWebcamC310(9
60-001065) – 2шт.
Кушетка смотровая "Statix"-3
Столи – 124 шт.
Парта учнівська двомісна – 13 
шт.
Шафи – 27 шт.
Стільці – 360 шт.
Кафедра внутрішніх хвороб 1 та 
симуляційної медицини
Центрифуга лабораторна 
ELMIСМ-6М (1 шт., 27.10.2011, 
інв.101491181).
Ультразвуковий діагностичний 
прилад МуLab50 (виробництва 
ЕSAOTES.p.A., Італія) - (1 шт., 
31.12.2011, інв.101470476).
Комплекс 
електрокардіографічний 
"Кардіолаб" (1 шт., 24.12.2010, 
інв.101482271).
Електрокардіограф "МІДАС-
ЕК1Т" (3 шт., 30.11.2016, 
30.11.2016, 26.05.2015, 
інв.101470642, 101470643, 
101470540).
Монітор артеріального тиску 
та електрокардіосигналів 
добовий SDM23 (1 шт., 30.11.2016, 
інв.101470646).
Холтерівська система ЕКГ та АТ 
ЕС-ЗН/АВР (1 шт., 24.11.2015, 
інв.101470614).
Комп’ютер викладача Impression 
P+ 
БФП лазерний А-4 Canoni-SENSYS 
- 1
Проектор Epson ЕВ-Х31- 1
Ноутбук ASUS Х540 - 1
ПринтерА4 XEROX 3124 - 1
ПринтерА4 Hewlett Packard Laser 
JetP1102 CE651A - 1
Дисплей LFD Sumsung 
StandaloneLEDFHD 55" ED55D - 1
Монітор LG 19M37A-B - 1
Монітор LG 21,5" 22МР58 - 1
Мережевий комутатор D-Link 
DGS-1016C - 1
РоутерWi-
FiMikrotikRouterBOARDRB952Ui-
5ac2nD - 1
Акустична система ALTO 
Professional Transport 12- 1
Стіл – 72
Крісла – 198
Стілець – 209
Кафедра внутрішніх хвороб2
Велоергометр «Kettler» - 1 шт 
(березень 2004р.)
ВАТ 41-2 – 1 шт. (листопад 
2009р.)
ЕКГ «BTL-08 MTPLUS»  - 1 шт. 
(червень 2008р.)
Ергометр “Valiant” – 1 шт.( 
липень 2014Р.)
Ендоскопічнавідеосистема 
“Corometric” – 1 шт. (квітень 
2004р.)
Комплекс спірографічний 
„Спіроком”  - 1 шт. (березень 
2004р.)
Кардіограф.комплекс 
«Кардіолаб»  - 2 шт (грудень 
2003 р., березень 2004р.)
Комплекс комп’ют. “Реоком” – 1 
шт. (грудень 2007р.)
Комплекс 
енцефалограф.“Нейроком” – 1 
шт. (грудень 2005р.)
Комп’ютерний ЕКГ 1200S – 1 шт. 
(серпень 2014 р.)



Мініролер тредміл «Elios» - 1 шт. 
(вересень 2005р.)
Набір для діагностики апное сну 
SOMNOcheckmicro (WM 94500) – 1 
шт. (жовтень 2013р.)
Система холтерівського 
моніторування ЕКГ Diacard – 1 
шт. ( січень 2002р.)
С-ма холтер. монітор.ЕКГ/АT 
«Кардиосенс»  - 1 шт (жовтень 
2009р.)
Центрифуга лабораторна ОПН-
3 – 1 шт. (вересень 2004р.)
УЗД апарат „SonolineVersaPlus” – 
1 щт. (листопад 2000р.)
УЗДапарат „Mylab” 1 шт. (січень 
2011 р.)
“Micro”
Тонометр "Romed" 
Фонендоскопи– 2 шт. (грудень 
2006р.)
Цифрова станція для зважування 
та вимірювання росту SECA798 
– 1 шт. (вересень 2006р.)
Ноутбук LenovoIdealPadG550-45l 
– 1 шт
ноутбук НР 
Paviliondn97erKL029EA – 1 шт
ноутбук DellLatitudeD530 – 1 шт
Принтер Орtra Е 310 – 1 шт.
принтер НР  Р1006 – 1 шт
Принтер лаз.А4 Canon – 1 шт.
СканерА4 Canon – 1 шт
Сканер Epson Perfection V200  - 1 
шт.
Факс Panasonic КХАFT 934UA – 1 
шт
SamsungSCX4200 – 1 шт.
ПК R-Line Intel Celeron, CPU 
G530– 11шт.
ПК Advantis XG, - 1 шт.
ПК "Roma РС" Athlon 2400 - 2 шт.
ПКРомаРС/COU INTEL Pentium, 
G3250- 1 шт.
ПК "Рома" РС Athlon" 11*2 DELUX 
– 1 шт.
ПК R-line intel PDCE 5400  монит" 
LG 47 см – 1 шт.
проектор LGLCD – 1 шт
Мультимедиапроектор 
EpsonEB84 – 1 шт
мульт.аксес. SNDPX-8104 
(колонки) – 2 шт
Монітор LG 17 – 2 шт
Монитор VX 700 – 1 шт
Монитор19''Samsung 943 n - 2 
шт.
Монитор LG19M37A-B, - 2 шт
Монитор18.5"Samsung – 10 шт
Компьютер офіс.Impression – 1 
шт.
Персональний комп'ютер" 
Fryline" – 1 шт
Стіл – 113 шт.
Стільці - 214
Шафи - 30
Кафедра внутрішніх хвороб3
Віскозіметр - 2
Комплекс 
кардіографічнийКардиолаб"+ 
Кеttler– 1
Кардиолаб - 1
Іонометр - 1
Комплекс спірограф. - 1
Система холтер ЕКГ"ЕС-
3Н"/ABP – 1
Система холтер ЕКГ"ЕС-3Н" – 1
Реєстратор ЕКГ MERLIN 
(комплект) - 2
Манекен-тренажер – 1
Анализаторинфракрасн "Ирис" в 



комплекте – 1
ПК Комп’ютерRoma РС АМD 2–
22од.
СерверRoma Server– 1
Джерелобезперебійногоживлення 
– 2
БФП – 4 (Canon Sensys MF 4120, 
Brother MFC -7820 NR)
Ноутбук – 2ASUS X51L, HP 
Pavilion dn 975er
Плазмова панель – 2 (SAMSUNG 
PS), SAMSUNG 49’
Мікропроцесорний прилад 
(шубаши) - 2
Екран - 1
Термостат – 1
Слайдпроектор – 1
Ноутбук – 2
Нетбук Acer– 1
Системи акустичні Bosch– 2
Проектор Epson – 1
Столи – 52
Стільці - 180
Кафедра загальної практики – 
сімейної медицини та внутрішніх 
хвороб
Комплекс моніторінгу 
електрокардіосигналів та 
артеріального тиску Кардіосенс 
АД - 2
Комплекс моніторингу 
електрокардіосигналів 
"Кардіосенс К" - 1
Комплекс спірографічний 
"СПІРОКОМ" - 1
Електрокардіограф ВЕ600 - 1
Реєстратор до комплексу 
"Кардіосенс К" - 1
Система Ультразвукова 
Діагностична MyLab 40 у складі -
1
Холтерівська система ЕКГ та АТ 
ЕС-ЗН/АВР - 1
Центрифуга лабораторна 
клінічна Опн-3.02 "Дастан" - 1
Электрокардиограф 
трехканальный ЮКАРД 100 - 1
Комплекс моніторінгу 
електрокардіосигналів та 
артеріального тиску Кардіосенс 
АД - 1
Ноутбук ASUS P2540FA-DM0756 
(90NX02L1-M10330) - 1
LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500 - 1
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) - 1
Багатофункціональний пристрій 
А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з Wi-Fi 
(G3Q75A)  - 1
Дисплей LCD (телевізор) 
LG49LV340C  - 1
Дисплей Samsung 49" 
LН49QMREBGCXCI - 2
Комп`ютер викладача Impression 
P+- 1
Ноутбук LenovoIdeaPad 330 - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 
(81DC00QWRA) - 1
ПК "RОМА PC" - 1
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250- 1
Персональний комп"ютер 
"FryLine" - 1
Персональний 
комп'ютерFerroOffice - 1
Проектор Epson EB-Х31 - 1
Комп’ютерофісний  Impression P+ 
- 1
Багатофункціональний пристрій 



CANON i-SENSYS MF237W - 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15  - 
1
Багатофункціональний пристрій 
лазернийА4 Canon s-SENSYS 
MF216n  - 1
Монітор 18.5" LG 19M44A-B - 1
Монітор LG 19M37A-B - 1
Монитор LG 21,5" 22МР58 - 1
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP6020 - 1
Столи - 65
Стільці - 148
Шафи - 6
Кафедра сімейної медицини, 
терапії, кардіології та неврології 
ФПО 
Комплекс діагностичний 
СПЕКТР+"у складі блока 
електроенцефалографічних 
сигналів Нейрон- Спектр
Комплекс апаратно-програмний 
для збору та обробки методом 
БЗЗ інформації об змінах 
психофізіологічних реакцій 
організму «БОС-ЛАБ»
Система тривалого моніторингу 
артеріального тиску SOMNO 
touchNIBP 1 одиниця
Денситометр SUNLIGHT 
OMNISENSE 7000Sув комплекті 1 
одиниця 
Комплекс діагностичний 
автоматизований "Кардіо+ 
Монітор для дослідження водню 
(Н2у повітрі, яке видихаєтьсяя 
Gastro+ Gastrolyzer) 
Периметр Centerfield 2.
Прилад ультразвуковий 
скануючий ULTIMA PA expert.
Рефрактометр RM -800. 
Система ультразвукова 
діагностична MyLab 25. 
Система ультразвукова 
діагностична медична VIVID Е9З 
Стимулятор магнітний "Нейро-
МС/Д" (комплектація 
терапевтичний розширений)
Ультразвукова діагностична 
система LOGIQ C5 Premium 
Ультразвукове діагностичне 
MyLab50 
Щілинна лампа SL 115 Classic для 
інструментального столу 
Безконтактний тонометр HNT-
1P
Комп’ютер R-LINE) – 18
Ноутбук НР 6720s, Ноутбук 
Lenovo IdeaPad 330-15 – 2
Багатофункціональний пристрій 
(CANON i-SENSYS MF237W, 
Багатофункціональний пристрій 
CANON s-SENSYS, Принтер А 4 
XEROX Phaser, Принтер А 4 HP 
LJ P 1102) – 5
Комп'ютерний клас – 1 (на 11 
місць )
Столи – 69
Стільці – 158
Шафи – 33

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

навчальна 
дисципліна

syl_such_anatom.pd
f

lbIQdatfdsDn20B4n
Zdue+KGiA1Vd90bo

CA1+3dS65M=

Кафедра анатомії людини, 
оперативної хірургії та 
топографічної анатомії
Віртуальна система 
анатомічної 
візуалізації/анатомічний стіл 
«Anatomagemedical» 1шт.
Інтерактивна панель 
EdProTouchETP86U52568 з 
мобільним напольним кріпленням 



1шт.
Інтерактивна панель 
PrestigioPMB554L700 70" - 1шт.
LCD дисплей LG 55SE3B - 2шт.
LCD дисплей: LG 47WL10 - 2шт.
Дисплей Samsung 55’’ 
LH55QMREBGCXCI - 7шт.
Комп'ютер МОЕП РИМ2000 - 
2шт.
Комп`ютер викладача 
ImpressionP+ - 4шт.
Компьютер R-LINE с процессором 
Cel E3300 LGA775 w/F - 1шт.
Компьютер R-LINE с процессором 
Intel Pentium G620/ - 1шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2x - 1шт.
Комп’ютерофісний Impression P - 
2шт.
Ноутбук ASUS X540 - 1шт.
НоутбукНР 6720s Compag Cel540 
15.4WXGA BV - 1шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK - 2шт.
Монітор LG 21,5" 22МР58 - 2шт.
Монітор LG 19M37A-B - 1шт.
Комплекс навчальний 
"Impression" 
БФП Samsung SCX-4650N (SCX-
4650N/XEY) -1шт.
Багатофункціональний пристрій 
CANONi-SENSYSMF237W - 1шт.
Багатофункціональний пристрій 
лазерний А4 Canons-
SENSYSMF216n - 1шт.
Принтер лазерный А4 
XEROXPhaser 3140 - 1шт. 
Принтер XeroxPhaser 3140 - 1шт. 
Принтер EpsonL805 - 1шт. 
Камера AxioCam «Оптек» - 2шт. 
Цифровая фотокамера 
SONYCybershotDSC-H9 - 1шт. 
Веб-камера LogitechHD С270 - 
1шт.
Камера: Logitech 960-000636 
HDWebcamC270 До 3.0 
мегапікселя - 1шт.
Веб-камера LogitechHD С310 - 
2шт.
Гістопроцесор STP 120-2 - 1шт.
Ваги 100 гр. - 2шт.
Ваги медичні -1шт.
Ваги торсіонні - 2 шт.
Лупа козиркова. 
Мішалка магнітна. 
Штатив для скелець Saguenza - 
2шт.
Діапроектор - 1шт.
Проектор BenQMP721C - 1шт.
Слайдопроектор - 1шт.
Негатоскоп настільний. 
Кодоскоп «Біотоп-Запоріжжя». 
Мікроскопи: «Биолам Р-15»., 
«PrimoStar», « Визопан»., 
«Земопан», «Мікроскоп 
GranumL20», «Микроскоп МБР-1» 
- 8 шт,
Різноваги 0,100 гр.
Дистилятор «Біотоп» - 2 шт.
Термостат - 4 шт. 
Термостат суховой - 2 шт. 
Мікротом - 1 шт.
Ротаційний мікротом НМ 340Е з 
системою транспортування 
зрізів - 1 шт.
РТ Module для 
високотемпературного 
демаскування/депарафінізації 
антигенів - 1 шт.
Прилад для заливки парафінових 
блоківHistoStar - 1 шт.



Сейф для реактив - 1 шт.
Холодильник «Донбасс» - 1 шт.
Устаткування для миття 
лабораторного посуду одинарне - 
15 шт.
Устаткування для миття 
лабораторного посуду подвійне - 
1 шт.
Тренажер внутрішньовенних 
ін’єкцій - 1шт.
Тренажер внутрішньовенних та 
артеріальних ін’єкцій - 1шт.
Тренажер внутрішньосуглобних 
ін’єкцій  кість і зап’ясток - 1шт.
Тренажер внутрішньосуглобних 
ін’єкцій коліно - 1шт.
Тренажер внутрішньосуглобних 
ін’єкцій лікоть - 1шт.
Тренажер внутрішньосуглобних 
ін’єкцій  нога з щиколоткою - 
1шт.
Тренажер внутрішньосуглобних 
ін’єкцій  плече - 1шт.
Тренажер грудної клітки - 1шт.
Тренажер для базових хірургічних 
навичок - 1шт.
Тренажер для в’язання вузлів - 
1шт.
Тренажер для відпрацювання 
лапароскопічних технік в 
гінекології - 1шт.
Тренажер для практики 
крикотиреотомії - 1шт.
Тренажер для практики 
трахеотомії - 1шт.
Тренажер для розтину і 
зашивання черевної порожнини - 
1шт.
Тренажер для торакоцентезу та 
дренування плеврольної 
порожнини у дорослого - 1шт.
Тренажер для хірургічних 
навичок - 1шт.
Тренажер допомоги при 
обструкції дихальних шляхів - 
1шт.
Тренажер крикотиреотомії - 
1шт.
Тренажер люмбальних пункцій - 
1шт.
Набір операц.малий - 1шт.
Набір для практики накладання 
швів - 1шт.
Набір для розвинення 
лапароскопічних навичок - 1шт.
Набір для хірургічних навичок - 
2шт.
Набір тренажерів з догляду за 
трахеостомою - 1шт.
Набір очн.хірургіч - 1шт.
Набір для зшив.суд. - 1шт.
Набір для ушив шлунку - 1шт.
Набір для хірурга - 3шт. 
Набір нейрохірурга - 1шт. 
Набір операційий - 1шт. 
Набір секціний - 1шт. 
Набір для свердління - 1шт.
Набір долот для травмат. 
операц. -  1шт. 
Апарат  хірургічний - 1шт.
Апарат  д.пол.апир.воды - 1шт. 
Апарат  НЖШ -60 - 1шт. 
Апарат  НЖШ-А - 1шт. 
Апарат  УКЖ-8 - 1шт
Апарат  анаст.жел.к.. - 1шт.
Апарат д.оброб.кіст. - 1шт. 
Апарат  д.зшив. кіст. - 1шт.
Апарат для накоплен. - 1шт. 
Апарат  для ушив.орг. - 1шт.
Апарат  для наклад.  швів - 1шт.
Клапани шар. - 7шт.



Тримач для клап. - 2шт.
Ушивач глотки - 1шт.
Гідропульт - 1шт. 
Дисектор - 3шт.
Долото-  4шт. 
Затискувач д/нирки - 3шт. 
Дзеркало д/брюшн.стінки - 1шт. 
Дзеркало д/от. печени - 1шт. 
Дзеркало д/нирк. лох. - 4 шт.
Дзеркало д/серця - 2шт. 
Дзеркало под. дит. - 3шт. 
Дзеркало рект. - 4шт. 
Дзеркало седлоб. - 2шт.
Зонт зобный с отверстием-  
5шт.
Ігла Куликовского - 5шт.
Інструм.для сб.ребер - 1шт.
Калібри А и М - 7шт.
Кусачки Листона - 2шт.
Кусачки Янсена - 2шт.
Кусачки фр. № 2 - 1шт.
Кусачки фр. № 3 - 1шт.
Ножиці - 15шт. 
Пилка П-167 - 3шт. 
Пилка листова - 4шт. 
Пилка лі раночні - 1шт. 
Пінцет - 6шт. 
Пінцет д/част. - 2шт. 
Пінцет хір. очний. - 4шт. 
Пінцет епіляц. - 2шт.
Проводник Полякова-  4шт. 
Распатор - 3шт.
Распатор дит. - 4шт.
Распатор реб. -  6шт.
Распатор ребер - 4шт.
Ретрактор - 1шт.
Ретрактор ал. - 3шт. 
Фреза - 1шт. 
Шило Воячика - 3шт. 
Щипці - 3шт.
Щипці д/из. поч. - 1шт. 
Щипці д/извлеч. позвонк. - 1шт. 
Щипці д/мозг. -  1шт. 
Щипці д/мочевого пузиря - 1шт. 
Щипці д/почки 1шт.
Щипці д/череп. - 3шт.
Щипці изогнутые - 2шт. 
Щипці легочные - 3шт. 
Язикотримач - 5шт. 
Кювета - 18шт. 
Парти - 20
Столи -109
Стіл інструментальний - 5
Стіл операц. - 4
Стіл перевязочный - 5
Стіл Боброва - 6
Стільці -203
Столи робочі лабораторні - 13
Сушка для лаб.посуду МРЛ-28,1 - 
1
Стіл кутовий лабораторний СЛ-
13,2 - 1
Столи лабораторні посилені - 
109
Стіл-мийка одинарна 
лабораторна СМЛ-02,1 - 1
Тумба стаціонарна лабораторна 
МРЛ-30,2 - 1
Тумби мобільні лабораторні -5
Шафа для лаб. посуду - 11 
Шафа лабораторна витяжна 
хімічна ШВЛ- 05,4 - 1
Шафа хірург. - 8
Шафи - 27

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

навчальна 
дисципліна

syl_inoz_mova.pdf krw90ovUw6pJTRBo
DdRAkcDonSBNLm
3UmtywNw7Dzeg=

Кафедра іноземних мов
Комп’ютери: 8шт
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Roma PC
ПК Ferro Office
Компьютер АТХ 400W МОЕП - 



2шт
Комп’ютер Офисный ImpressionP 
-2 шт
ПК ImpressionP+ 
Комп’ютрний клас: 1
Комплекс навчальний 
"Impression"НКК 1+15 (тип3)
Інтерактивна панель EdPro 
Touch ETP75U52568
Ноутбукі: 4шт
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G – 
2шт
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 – 
2шт
Принтери, сканери, МФУ: 5шт
Лазерный принтер HP Laser
БФП CANON i-SENSYS MF237W – 
2 шт.
Принтер Xerox Phaser 3140
Багатофункц.пристрій «HP» М 
428 d
Телевізійні панелі: 2шт
Дисплей LCD LG55LV340C
шафи - 13шт 
стіл - 126 
стіл - кабінка -15
стільці – 245
стіл ISO-24

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_akush_gin
ekol.pdf

Ax/t5FjWmc2EZsdpj
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uRU1sHOAA0=

Кафедра акушерства і гінекології
Комплекс навчальний 
"Impression" НКК 1+12 тип2
Комплексреографічний 
"РЕОКОМ"
Комплекс реографический 
"Реоком"(версия Стрес)
Комплекс 
електрокардиографічний 
"Кардиолаб"
Система 
ультразвуковадіагностичнаМуL
abSix у комплекті з: Датчик АС 
2541 конвекснийiQProbe, Датчик 
SE 3123, Датчик РА240 
фазованийiQProb
Комплекс "КАРДІОЛАБ" с 
програмнимзабеспеченням
LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500
ДБЖ Eaton NV 1000H(ENV1000H)
Дисплей LCD (телевізор) 
LG49LV340C - 3 
Ноутбук ASUSX540 15,6”/ 
1366x768 / CPUIntelPentiumN37xx 
/ RAM 4Gb / HDD 750Gb / DVDRW 
/ Windows 10 Pro
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G 
(NX.HN5EU.00G)
НоутбукНР 6720s Compag Cel540 
15.4WXGA BV
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
ПКRoma PC/Socket AM2 GeForce 
7025
Персональнийкомп"ютерImpressi
on P+(Компьютер викладача)
Принтер лазерный Sams
Принтер А4 HPLJP1102 CE651A
Принтер НР6720s Compag Cel540 
15.4WXGA BV
Проектор BenQ MP622C
Проектор Epson EB-Х31 - 2
ПроекторPanasonic PT-LB90NTE
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL 
6*SATA RAID 2*GbLANXeon E-
1220 2*2Gb DDR3 ECC 2*HDD 
SATA 500Gb 7.2K DVD+RW
Телевізор: Lg 50LA620V Телевізор 
LED 3D 50" - 2



Тонкий клиент №12
Комп’ютер офісний ImpressionP
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK
БФП SonyFG-06 
БФП А4 ч/б SamsungSCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY) B
Шафа 6U 19  
Комбінована шафа – 2 шт
Стіл– 10 шт.
Кафедра акушерства, гінекології 
та репродуктивної медицини 
ФПО
''Електрокардіограф 
"HeartMirror ЗІКО" – 2012р.
'Камера для зберігання 
сетрильних виробів Панмед-1Б з 
металевим сектором – 2012р.
'КоагулометрHumaClotDuoPlus – 
2012р.
'Ламінарна станція для IVF з 
поверхнею,що 
підігрівається(Ламінарний 
кабінет(бокс)J1001АН-100 з 
горизонтальним потоком, 1,2м) 
– 2013р.
'Мікроскоп медичний 
стереоскопічний 
(Стереомікроскоп Olympus SZX7) 
-
2012р.
'Мікроскоп оптичний Nikon 
ECLIPSE Ti-U 
мікрофотографічний в 
комплекті з 
системоюмікроманіпуляторів 
NT-88-V3 – 2012р.
'Монітор реанімаційно-
хірургічний ЮМ-300 - 2шт. – 
2012р.
'Набір для 
лапароскопічнихоперцій в 
гінекології в комплекті з 
електрохірургічним 
коагулятором arc300 та 
електромеханічним 
морцелятором – 2012р.
'Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ 
200" -2013р.
'Система програмованої 
заморозки типу "Kryo" – 2012р.
'Стерилізатор озоновий 
низькотемпературний "ОЗОН 
СОН-1" -2012р.
'Установка для ультразвукової 
механізованої 
передстерилізаціної очистки 
медичних інструментів зі 
світловою та звуковою 
індікацією процесу УЗО -2шт. – 
2012р.
'Центрифуга ОПН-3М(3000 
об/мин)- 3шт.– 2012р.
'Мікроскоп лабораторний для 
цитогенетичних досліджень з 
автоматичним 
каріотируваннямAxio Scope.A1- 
2шт. – 2016р.
'Модель імітатор навчання 
методам гінекологічного 
обстеження – 2016р.
'Модель імітатор "пологи" -
2011р.
'Молочна залоза ліва, з 
пухлиною–2011р.
'РадіосистемаShure BLX24EPG58 
– 2016р. 
'Система Ультразвукова 
Діагностична MyLabSix – 2018р. 
'Система ультразвукова 
діагностична медична VOLUSION 



E 8– 2016р.
'СтереомікроскопStemi 508 – 
2016р.
'Тренажер обстеження 
передміхурової залози – 2011р.
Комп`ютер викладача Impression 
P+ - 2
'Компьютер учителя INTEL – 1 
'Компьютер учня INTEL - 10
'НоутбукLenovoIdeaPad 330-15 
(81DC00QWRA) – 1
'НоутбукLenovoIdeaPad 320-15 
ISK - 2
'ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse - 
1
'Багатофункціональний пристрій 
CANON i-SENSYS MF237W – 1
'Телевізор: LG 42LN540V 42" LED 
Full HD телевізор – 2
'LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500 – 1
'Сервер мультимедійний  МОЕП 
РИМ2000 PATRIOT - 1
'Сервер науковий 8Gb  МОЕП 
РИМ2000 PATRIOT – 1 
'Комплект обладнання для 
відтворення звуку та 
зображення для учбових 
аудиторій  – 2
'Столи
Стільці 
'Шафи - 14

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_oftalmolog
.pdf

ufe8RcF+z40C7bMy
YQMtPuAucgW3L/e

ok0cH1IXeY3c=

Кафедра офтальмології
Апарат стимул. офтальм. 
Фосфен. 
Періграф. 
Щілинна лампа. 
Мікроскоп МБС. 
Периметр. 
Ретинафот
Индикатор внутригл.давления 
ИГД-2 ПРА – 1  
Комп'ютер – 2
Комп’ютер викладача 
ImpressionP+ -2
ПринтерA4 HP LJ P 1102 CE651A 
– 1
Lenovo IdeaPad 320-15 ISK – 1
МмТ90 ЕЕ002743012F32410 – 2
CANON i-SENSYS MF237W – 1
Столи – 24
Стільці - 41

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_gistolog.pd
f

GqJOFQ4HUvvm3cH
j+/iwWhhKyi6hhNP

bs7T/FSZrvLw=

Кафедра гістології, цитології та 
ембріології
PrimoStar-2. GranumV (W10 
монокулярний) (5). GranumL20 
(2)
Біолан (20). Оптек (19). Биотоп 
(7). МБІ-1(1). НБР(22). С-11(18)
С-12(1). МБР-1(2). Біотоп(1). 
Санний(1)
Бінокулярна, Демонстраційний,
Інтеракт.панелі – 2: 
Комп'ютер учня ImressiomP+ -15: 
Комп'ютер викладача 
ImressionP+ -3;
Комп'ютер офісний -2;
Комп'ютерR-LINE -1;
Ноутбук  ASUSX540 15,6"   -1;
ПК ROMAPC/CPU INTEL Pentium -
1;
Сервер комп'ютерного класу 
МОЕП РИМ2000 Patriot -1;
Телевізор LG 
42LN54OVLEDFULLHD  - 4;
Комп'ютер офісний ImressiomP+  
-2;



Багатофункціональний пристрій 
НР LJPro -1;
Комбінований пристрій Samsung 
SCX -3205 – 1
Лупа-2. Окуляр-2. Бікс-1. 
Стіл-96. 
Стільці-131
Шафи -15

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_patofiz.pdf Rw6pqk1brvedUDS0
PwFSwO8TRnXzQq2

LuXCFpWJc97g=

Кафедра патологічної фізіології з 
курсом нормальної фізіології
Комплект інтерактивної панелі 
EdProTouch на базі моделі 
ETP86U72568 з мобільною 
підставкою на колесах та 
додатковим оснащенням
Мікроскоп Биолан
AXIOSKOP (Zeiss, Німеччина), 
COHU-4922 (COHU Inc., США), 
VIDAS-386 (KontronElektronik, 
Німеччина).
Cardiolab
LCD дисплей LG47WL10
Ноутбук SAMSUNG R60+NP-
R60XY01
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250 
ПК Roma PC Celeron Dual-Core 
E1500 
ПК Roma PC/Socket AM2 GeForce 
7025 
Персональний комп'ютер Ferro 
Office (Intel /2Gb/500G/DVD 
RW/400W) 
Проектор BenQ MP721C
Сервер Roma Server Core 2 Quad 
Q9400/RAM DDR2 4Gb/HDD 
500Gb/MULTI/MB 
iQ45/Kb/mouse/Монитор LG 20 
W2043S
Камера:Logitech 960-000636 HD 
Webcam C270 До 3.0 мегапікселя 
(з програмною обробкою)
LG 49SE3B з діагоналлю 49 
дюймів з акустичною системою 
SP-500
LCD дисплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів з 
акустичною системою SP-500
Samsung Xerox Phaser 3140.
Точка доступа D-Link DWL-
2100АР – 1
Столи аудиторні
Стільці

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

syl_osn_pedagogiky
.pdf

V09AVpTNtp5oMFy
0QukEh/OZ3iYACvY

GSB6CVXgTfWg=

Центр підготовки іноземних 
громадян (ЦПІГ)
Навчальний комп’ютерний 
комплекc (1+12) тип 2 у складі:
Персональний комп’ютер 
викладача ImpressionP+ 
(IntelCorei3-8100 
3.6GHz/H310/DDR4 8Gb/SSD-
128GB/YDD 1TB/GPA-500S8) – 2 
шт
Персональний комп’ютер 
студента ПК-
моноблокImpressionStudioALA2150
.
Комп’ютер персональний 
“FryLine” 
Сервер R-Lineз процесором S1156 
QCXeon 3430.
Комп’ютер офісний Impression.
Монітор LG 21/5.
Ноутбук ASUS X540 15,6” / 
1366x768/CPU Intel Pentium № 
37xx.
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G 
(NX HN5EU.00G).
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 



(81DC00QWRA) - 2 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK - 2 шт.
Ноутбук 15” AsusP2540FA-
DM0756 (90NX02L1-M10330) 
Black. 15.6” - 4 шт.
Дисплей LCD(телевізор) 
LG55LV340C - 4 шт.
Дисплей Samsung 55” 
LH55QMREBGCXCI - 7 шт.
Багатофункціональний пристрій 
A4 ч/б HPLJProM227fdw з Wi-Fi 
(G3Q75A).
Багатофункціональний пристрій 
лазерний A4 Canons-
SENSYSMF216n;
Принтер лазерний A4 Canoni-
SENSYSLBP-6030B;
BKC Logitech Teams Meetup EU

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_dermatove
ner.pdf

1Ddq2c/CKM8zyyJg
GbeqrBz2pdX0n375

2i8Exs+8/Cc=

Кафедра дерматовенерології та 
косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО
Комплекс кардіографічний 
«Кардіолаб"+ Кеttler – 2015 р.;
Холтеровская система ЭКГ "ЕС-
3Н" – 2018 р.;
Дерматоскоп (цифрова 
фотокамера) – 2: NikonD 
3300+AF-P 18-55 VRKIT– 2015 р.;.
Дерматоскоп Heine – 2015 р.; 
Фотокабіна UVB-311 «Псоролайт 
100-6» - 2019 р.;
Ультразвукоаий сканер шкіри 
Dubcutis 33 MHz – 1 2021 р.;
Дерматоскопічна установка 
FotoFinder -1- 2020 р.;
Електрохірургічний апарат 
BOWAARC400-1- 2020 р.;
Апарат аргонно-плазменної 
коагуляції BOWAARCPLUS-1- 
2020 р.
Телевізор SAMSUNGPS;
Ноутбук  ASUS 
Настінний проекційний екран 
BENQMP 612C
Столи – 11
Стільці – 21

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

навчальна 
дисципліна

syl_such_psyh.pdf TizhWD/VN+AJuCL
UlBlgid3imAVzvWAh

2VoE6m961gI=

Кафедра психіатрії, 
психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології 
та сексології
Комплекс комп’ютерний 
багатофункціональний «Нейро-
МВП»: блок підсилювача серійний 
номер 1859КА; блок 
аудіовідеостимулятора серійний 
номер 1238МА; блок токового 
стимулятора 1444LA.
Комплекс 
елекроенцефалографічний 
«Нейроком»
Іоновимірювач ЭВ
Фотометр Эппендорф
Прилад для електроконвульсійної 
терапії ЕКТ-NIVIQURE
БФП А4 ч/б SamsungSCX-4650N
БФП А4 ч/б HP
SHNGC 1503-02
Диктофон OLYMPUS WS-450M 
4Гб
Компьютер R-LINE -2 
ПК "RОМА PC" Semprom MOUSE
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК РОМАСЕL
Комп’ютерофісний  Impression P
Мультимедіа-проектор EPSON 
EB-84
Ноутбук ASUS X540



Ноутбук Lenovo 59-316463 
ideaPad B570е
Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-
45L 59-049787
Монітор LG 19M37A-B
Монитор 18.5" SAMSUNG 
LS19A10NS
Монитор LG 21,5" 22МР58
Принтер Xerox Phaser 3140
Принтер А4 HP LJ P1102 CE651A
Принтер лазерный А4 XEROX 
Phaser 3140
Принтер А4 HP laserJet М102w
Монітор Acer LG SA220Q 21.5"H.
Аудіо-колонки SVEN 315.
Веб-камера Logitech Webcam 
C390e HD1080p
Стільці,
Столи
Шафа комбінована 

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_nevrolog.p
df

z/vcxdDc7B5hXN9F
GiDWlcMdZ2CRtAlZ

x9kQCV9sEqo=

Кафедра нервових хвороб
Комплекс 
електроенцефалографічний 
NeuroComStandard – 1 (2009 р.)
Комплексреографічний 
ReoComProfessional – 1 (2015 р.)
Комплекс комп’ютерний 
багатофункціональний для 
дослідження ЕМГ і ВП «Нейро-
МВП-4» - 1 (2021 р)
Ноутбук Lenovo Idea Pad300 – 3
Ноутбук Asus Х511 
Столи – 17 
Стільці – 89
Шафи - 15

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

навчальна 
дисципліна

syl_such_infekc_hvo
rob.pdf

wBXAuNXcKekxTji0
aQeFIV4mjBU4uIrCI

Jgjbu3wlUg=

Кафедра інфекційних хвороб
Комплекс 
електрокардіографічний"Кардіол
аб"-1
ТермостатТС -80-1
Центрифуга-1
Система ультразвукова 
діагностична LOGIQP9, консоль с 
датчиками
Комп`ютери -6: (R-LINE с 
процесором IntelPentiumG620/ 
(10482647) -1, ПК “FryLine”- 
системний блок,процесор 
INTELCorei3 8100-2, офісний 
IMPRESSION Р-2, 
ПКРОМАРС/СРUIntelPentiumG325
0/2xRAMDDR3-1)
Ноутбук LenovoIdeaPadG550-45L 
59-049787, 
Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15.-2
Ноутбук Acer -1
мультимедійний 
проекторEPSONEB-84 -1 
БФП -2: (SamsungSCX-4650N, 
Canons-SensusMF- 216n)
Принтер XeroxPhazer 3140– 2
Варіпіпетка (лікарня) ПІ -0,5, ПІ 
-0,2
Столи– 49
Стільці-120
Шафи - 8
Кафедра дитячих інфекційних 
хвороб
Іоновимірювач – 1
Центрифуга – 1Комп'ютер – 2: 
ПК 
ROMAPC/CPUINTELPentiumG325
0/2x
Комп’ютер R-LINE
Ноутбук – 3
Ноутбук ASUSX540
Ноутбук LenovoIdeaPad 320-15 - 2  
Багатофункціональний пристрій 
– 1



Принтер - 3
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP6020
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP6030B 
Принтер лазерний SAMSUNG 
ML-2015/XEV
Сканер A4 Canon CanoScan LIDE 
220(9623B010)
Canon FS-128
Стіл – 21
Стілець  – 50

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_onkolog.pd
f

J+DbZvd5NhADaglf
69Ash9+HAR+yV6So

RAKdwzAkl4w=

Кафедра онкології та онкохірургії
ВідеомедіастиноскопASUS ЕPC 
1001PXN450X1CNWB
ASERAshireOneD250-0Bk
Видеомедиастиноскоп 
«Кардіолаб»
Спіроком -1
Високочастотний хірургічний 
апарат Core 2Q9400|RAMDDRLG
„Реоком” Диапазон измерений 
сопротивления от 10-400 Ом
СМ-6М
Нетбук -6: ASUSX540 15,6” 
1366x768|CPU
Нетбук  -5: SamsungR-
519XA03UA
Ноутбук -2: HOPKINS
Оптика 10 град. -1: МВС-МВС 601
ПК Roma-3: PC\CPU Pentium 
G3250\2
Плазмен. панель SAMSUNG 
42A450P2
Проектор ToshibaTDP-T100
LCD дисплей LG 55SE3B
Принтер Canon
Столи аудиторні – 17. Стілець 
медичний – 15. Стілець 
аудиторний – 18

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

навчальна 
дисципліна

syl_such_serc_sud_
hirurg.pdf

1lAQb7lAv5XTCVaN
Y6OjndcWXP7aUFei

7xP8wFdvkB8=

Кафедра госпітальної хірургії
Система Ультразвукова 
діагностична MyLabSeveneHD
Ацидогастрограф АГ
Реєстратор4 рН-7Я
Ел.кардіостимуляторedp-30|s
Комп’ютери: 6 (R-LINE, R-LINE. 
ПК-ROMA PC/CPU, ПК-
FLAYLINE, ПК-FLAYLINE, ПК-
CЕL700)
Монітори: 2 (Samsung, LG 
19M37A-B)
Ноутбуки: 3 (ASSUS x540, 
LENOVO IDEA PAD 330 -15, 
LENOVO IDEA PAD G550-45L)
Принтери, сканери, МФУ: 
(БФПSamsung, БФП НР)
Принтери: 2 (XEROX PHASER 
3140, ПРИНТЕР A4 LJ P1102)
Телевізійні панелі: 8 (TV-JVC, 
Samsung PS-50B430, LCD 
ДИСПЛЕЙ LG49SE3B, LCD 
ДИСПЛЕЙLG49LV340C, LCD 
ДИСПЛЕЙLG49LV340C. LCD 
ДИСПЛЕЙLG49LV340C, LCD 
ДИСПЛЕЙLG49LV340C. LCD 
ДИСПЛЕЙLG49LV340C)
Мультимедійні проектори: 2 
(EPSON EB-84, EPSON EB-X31)
Комп’ютерний клас: Тонкий 
клієнт:101482500, 101482501, 
101482503, 101482504, 101482505, 
101482506. 101482507, 101482508, 
101482509, 101482510, 101482511
Столи - 74
Стільці - 185
Шафи - 17

ВБ 1.13. Сучасна навчальна syl_such_ftyziatr.pd RrcnF8gX8uz4TggG1 Кафедра фтизіатрії і 



фтизіатрія дисципліна f 0ykInGpKfhsWOiW
A2zRoh2jPj0=

пульмонології
Комп`ютер викладача 
ImpressionP+
ПК Roma PC (Компьютер офісний 
INTEL)
Персональний комп'ютер Ferro 
Office
Комп’ютер офісний  Impression 
P+ - 2
Комп’ютер офісний  Impression 
P+ 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B 
(5ms,VGA)
Монітор LG 19M37A-B
Монитор LG 21,5" 22МР58
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK/
Принтер А4 HP LJ P1102 CE651A
Принтер А4 НР LJ Pro M102w
Принтер лазерный A4 Canon i-
SENSYS LBP- 6030B
Принтер лазерный SAMSUNG 
ML-2015/XEV
Принтер лазерний A4 Canon i-
SENSYS LBP-6030B
Багатофункціональний пристрій 
лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n
Столи – 17,
Стіл учнівський – 85
Стілець – 16 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

навчальна 
дисципліна

syl_osn_nauk_prof_
etyky.pdf

KwqkPorvgClG0HL4
yvqDPirYYuqNCGoJ

MQXP1y1T6l4=

Кафедра суспільних дисциплін
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK– 2 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 – 
2 шт.
Ноутбук ASUS Х540
Ноутбук ASUSP2540F – 2 шт.
Комп’ютер офісний  Impression 
P+ 
Веб-камера LogitechHDC310
Веб-камера LogitechBrio 
4kUltraHDPro
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B 
Монитор LG 21,5" 22МР58 
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
LCD дисплей LG 49SE3B 
LCD дисплей:LG 47WL10 
Дисплей LCD LG49LV340C – 4 
шт.
Дисплей Samsung 65" 
Плазмовий телевізор LG
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-
POE150S 12
Кільцева світлодіодна лампа LED 
з тримачем 
Штатив VELBONEX-Macro
Навчальний комп`ютерний 
комплекс (1+30)
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n 54
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
55
БФП Сanon MF 3228
Екран проекційний
Стіл аудиторний – 79 шт.
Стільці аудиторні – 178 шт.
Стіл-кабінка для комп’ютерного 
класу – 30 шт.
Крісла з пюпітром – 73 шт.



Шафи для документів – 2 шт.
ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_do
broch.pdf

EtGDXJK9/y9MAXN
6UxEe6+v5yPhyyhIY

F1iE8qSp9VM=

Кафедра культурології та 
українознавства
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
Персональний комп'ютер 
«FryLine» - 2 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_pe
d_komunik.pdf

Uq6wmymDIZFFWD
tgv7AEDeNBw1VN7e

Hfondk4QYQu7c=

Кафедра культурології та 
українознавства
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
Персональний комп'ютер 
«FryLine» - 2 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Веб-камера Logitech HD С270
Інформаційний стенд
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

навчальна 
дисципліна

syl_tehnolog_planuv
an.pdf

XcU/0lF8AbKuluLs+
omG/13c++8yp6Xfd

oN6uMRIuS4=

Кафедра культурології та 
українознавства
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
Персональний комп'ютер 
«FryLine» - 2 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Веб-камера Logitech HD С270
Інформаційний стенд
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій
Навчальний медико-
лабораторний центр
Лабораторія експериментальної 
патофізіології:
• апаратний комплекс для 
неінвазивної реєстрації і аналізу 
ЕКГ «ecgTUNNEL» (Франція);
• апаратний комплекс для 
неінвазивного вимірювання 
кров’яного тиску у гризунів ВР-
2000 «Visitech Systems» (США);
• апаратний комплекс для 
біоімпедансметрії ImpediVET 
(ImpediMed Limited, Австралія);
• бігова доріжка для дрібних 
гризунів LE8700 із комп’ютерною 
реєстрацією (PANLAB, Іспанія);
• радіальний лабіринт для 
лабораторних тварин з 



відеофіксацією (PANLAB, 
Іспанія);
• цифровий стереотаксичний 
апарат для дрібних гризунів 
(World Precision Instruments, 
США).
Лабораторія морфометричних і  
денситометричних вимірів:
• флуоресцентний мікроскоп 
«AxioImager M2» (Carl Zeiss, 
Німеччина) з цифровою камерою 
«AxioCam HRm», з системою 
дифракційного контрастування 
«Apotome 2», з системою 
цифрового аналізу зображень 
«Axiovision 4.8.6» (Carl Zeiss, 
Німеччина);
• люмінесцентний мікроскоп 
«Axioskop» з кольоровою 
цифровою камерою «AxioCam ERc 
5s», з системою цифрового вводу 
зображень «ZEN» (Carl Zeiss, 
Німеччина);
• стереоскопічний світловий 
мікроскоп Stemi 305 (Carl Zeiss 
Suzhou Со., Ltd., Китай) з 
кольоровою цифровою камерою 
«AxioCam 105» (Carl Zeiss, 
Німеччина).
Гістохімічна лабораторія
• прецезіонний ротаційний 
мікротом «MICROM НМ 325» з 
системою переносу зрізів STS 
(Laborgeräte GmbH, Німеччина);
• мікрохвильовий процесор для 
обробки матеріалів TissueWave 2 
(Thermo Scientific, США);
• прилад для заливки парафінових 
блоків  HistoStar (Thermo 
Scientific, США);
• модуль депарафінізації та 
демаскировки РТ (Thermo 
Scientific, Німеччина);
• термостати Red Line 
(Німеччина);
• дозатори механічні змінного 
об'єму Proline Plus «BioНit» 
(Фінляндія).
• Лабораторія 
експериментальної фармакології 
і функціональної біохімії:
• комп’ютерний 
спектрофотометр «Libra 
S32PC» (Biochrome, Велика 
Британія); 
• флуориметр Quantech 
«Barnstead/Thermolyne 
Corporation» (США);
• аналітичні ваги AUX-220 
(Shimatsu, Японія);
• рН-метр «МР 220 Мettler 
Toledo» (Швейцарія);
• високошвидкісна 
ультацентрифуга с 
охолодженням Sigma 3-30K 
Spincontrol Professional 
(Німеччина);
• ультацентрифуга «Eppendorf 
5804R» з морозильною камерою 
(Німеччина);
• центрифуги лабораторні 
медичні ELMI CM6-MT (Літва);
• дозатори механічні змінного 
об'єму Proline Plus «BioНit» 
(Фінляндія);
• гомогенізатор «SilentCruser S» 
(Німеччина);
• баня водяна MEMMERT 
(Німеччина), 
• холодильні камери «LG» і 
«Samsung»;



• термостат Red Line 
(Німеччина).
Лабораторія імуноферментних 
досліджень:
• 
імуноферментнийавтоматизова
ний аналізатор THUNDERBOLT 
(GoldStandardDiagnostic, США); 
• комплекс імуноферментного 
аналізу:мікроплашковий рідер 
«Sirio» (Італія), інкубатор-
струшувач (Литва), 12-
канальний автопромивач «Drop» 
(Італія);
• дозатори механічні змінного 
об'єму Proline Plus «BioНit» 
(Фінляндія);
• низькотемпературні 
холодильники «NewBrunswick™ 
Innova®  C585» на  -86oC (США), 
«Vestfrost VT-327» і «Vestfrost VT 
547» на -55oC (Vestfrost, Данія);
• шафи холодильні КАПРИ 0,7М 
(Росія) – 2 шт.
• центрифужний концентратор-
випарювач «TOMY СС-181» 
(США);
• система ліофільної сушки 
ALPHA 1-2 LDplus (Christ, 
Німеччина);
• термостат Red Line 
(Німеччина).
Лабораторія електрофорезу і 
імуноблотінгу:
• апаратний комплекс 
електрофорезу і імуноблотингу 
EPS 3501 XL «Amersham» 
(Англія);
• модуль вертикального 
електрофорезу «VS10 Cleaner 
Scientific» (Британія);
• система підготовки 
деіонізованої води Barnstead 
EASYpure RoDi (Thermo Scientific, 
США);
• дозатори механічні змінного 
об'єму Proline Plus «BioНit» 
(Фінляндія);
• низькотемпературний 
холодильник «Indesit» на -25oC;
• холодильна камера «Whirpool».
Лабораторія молекулярно-
генетичних досліджень:
• система ПЛР у реальному часі 
СFX96 Touch ™ «Bio-Rad» (США);
•  pН-метр 150 МА 
«Химлаборреактив» (Росія);
• термостат Dray-block ТDB-120 
«Bio San» (Латвія);
• гомогенізатор Tube Mill control 
«Waring» (США);
• аспіратор з судиною-пасткою 
FTA-1 «Bio San» (Латвія);
• центрифуга Centrifuge 
laboratory CM-50 «Bio San» 
(Латвія);
• міні-центрифуга лабораторна 
FV-2400 «Bio San» (Латвія);
• біологічно безпечний бокс BIO II 
Advancce « Telstar» (Іспанія);
• ультрафіолетові бокси для 
проведення ПЛР UVC/T-M-AR, 
DNA/RNA UV- Cleaner box «Bio 
San» (Латвія);
• холодильник LG GW-B 429BLCW 
(Китай);
• комплект дозаторів Bio HIT 
(Фінляндія);
• V-1 plus персональний вортекс 
(Латвія);
• бокс ультрафіолетовий для 



стерильних робіт UVC/T-M-AR. 
DNA/RNA UV-cleaner box 
(Латвія);
• 3 міні-центрифуги/вортекс FV-
2400. Micro-Spin (Латвія);
• термостат типу 
Персональний вортекс (Латвія);
• термоциклер Т100 для 
ампліфікації нуклеїнових кислот 
(Латвія). 
Лабораторія мікробіологічних 
досліджень: 
• мікробіологічний інкубатор BD 
53Binder;
• комплект мікробіологічного 
обладнання;
• бокс з ламінарнім 
горизонтальнім потоком;
• витяжна система та 
лабораторні меблі для 
мікробіологічної лабораторії;
• мікроскоп «Primostar» з 
системою цифрового аналізу 
зображень «Axiovision 4.8 light» 
(Carl Zeiss, Німеччина)
• автоматичний 
мікробіологічний аналізатор 
VITEK®

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

навчальна 
дисципліна

syl_osn_biostatystyk
.pdf

AQJLOkjQo9nxmfeie
9inOZhD90P0Kzu27

ROTk4u6Q/g=

Кафедра медичної фізики, 
біофізики та вищої математики
Комп`ютер викладача Impression 
P+ - 4 шт.
Комп`ютер викладача Impression 
+монітор LCDAcerHA 240
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
- 1 шт.
Персональний комп"ютер 
"FryLine" - 1 шт.
Ноутбук ASUS X540 - 1 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 - 
1 шт.
Ноутбук Samsung R519-XA03UA - 
1 шт.
Компьютер АТХ 400W МОЕП – 2 
шт.
Копір -1
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL - 1 
шт.
Точка доступу RouterBoard
Комп’ютерний клас з 
інстальованою ліцнзованою 
програмою StatisticaforWindows 
13 (StatSoftInc., № 
JPZ804I382130ARCN10-J)для 
практичної роботи аспірантів
LCD дисплей LG – 5 шт.
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi з кабелем USB - 1 шт.
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M428GB - 1 
шт.
Принтер Samsung ML-2165 - 1 
шт.
Принтер Xerox Phaser 3140 - 1 
шт.
Принтер А4 НР LJ Pro M102w з 
Wi-Fi з кабелем USB - 1 шт.
Апарат Амплипульс-1 шт.
Апарат Іскра-1 шт.
Апарат Полюс-1 шт.
Апарат УВЧ-1 шт.
Апарат лаз.терапії-1 шт.
Аудиометр -1 шт.
Відеомагнітофон -1 шт.
Диоптриметр-1 шт.
ДБЖ-1шт. EatonNV 1000H
Генератор ІТС – 1 шт.
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4- 1 шт.
Комплект апаратури для 



вимірювання електричних 
сигналів - 1 шт.
Мікроскоп -5 шт.
Магнітний стимулятор Нейро 
МС-1 шт.
Осциллограф DS1062СА фирмы 
Rigol-1 шт.
Реоперетворювач РГ-03
Рефрактометр – 2 шт.
Сахариметр – 2 шт.
Ел.кардиограф – 2 шт.
Ел.кардиостим. – 2 шт.
Прилади та інструменти 
навігаційні, метерологічні, 
геофізичні 
(акселерометри)АНС114-08 – 2 
шт.
Кондицірнер 
GREEEzCozyGWH18NC/MB-
K1NN4A/A3A
Столи – 117
Стільці учнів -184
Шафи – 4
Тумби – 3

ОК 1. Філософія науки навчальна 
дисципліна

syl_filosof_nauk.pdf WnDAKz9EPK6sesu5
R7TRreKe0pDB+Vn

h3AtWQ/Nl2wg=

Кафедра суспільних дисциплін
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK– 2 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 – 
2 шт.
Ноутбук ASUS Х540
Ноутбук ASUSP2540F – 2 шт.
Комп’ютер офісний  Impression 
P+ 
Веб-камера LogitechHDC310
Веб-камера LogitechBrio 
4kUltraHDPro
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B 
Монитор LG 21,5" 22МР58 
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
LCD дисплей LG 49SE3B 
LCD дисплей LG 47WL10 
Дисплей LCD LG49LV340C – 4 
шт.
Дисплей Samsung 65" 
Плазмовий телевізор LG
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-
POE150S 12
Кільцева світлодіодна лампа LED 
з тримачем 
Штатив VELBONEX-Macro
Навчальний комп`ютерний 
комплекс (1+30)
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n 54
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
55
БФП Сanon MF 3228
Екран проекційний
Стіл аудиторний – 79 шт.
Стільці аудиторні – 178 шт.
Стіл-кабінка для комп’ютерного 
класу – 30 шт.
Крісла з пюпітром – 73 шт.
Шафи для документів – 2 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

158536 Гордієнко 
Олена 
В`ячеславівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
Державний 

Педагогічний 
інститут 

іноземних мов, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Англійська та 

німецька мови, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062369, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034948, 
виданий 

25.04.2013

21 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів-медиків = 
ProfessionalEnglishinG
eneralMedicine: 
підручник. / уклад. 
Ісаєва О.С., Аврахова 
Л.Я., Волкова Г.К., 
Гордієнко О.В., Неруш 
А.В.та ін. –Львів : 
ЛНМУ, 2013. – 546 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
завідувача кафедри 
іноземних мов ЗДМУ

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1. Офіційний опонент 
на захисті 
кандидатської 
дисертації Каліберди 
О.О. “ Енциклопедизм 
як різнорівневий 
складник 
англомовних 
тлумачних словників”, 
спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 
Одеський нац. 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 
19.04.2013. 
2. Відгук на 
автореферат 
дисертації «Методика 



формування у 
майбутніх лікарів – 
педіатрів професійно 
орієнтованої 
англомовної 
компетентності в 
усному спілкування» 
на здобуття наукового 
ступеня канд. 
педагогічних наук 
Спец. 13.00.02. 
«Теорія та методика 
навчання (германські 
мови)» Цимбровська 
Христина Ігорівна, 
захист 28 квітня 2017 
р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 58.053.05 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка 
за адресою: 46027, м. 
Тернопіль, вул. М. 
Кривоноса, 2.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.”EssentialsofMedicalE
nglish“ (Професійна 
англійська для 
медиків) / уклад. : 
О.В. Гордієнко, 
Ю.В.Орел-Халік, Л.В.
Сазанович, 
А.В.Неруш, 
О.А.Мирошниченко, 
О. Л. Соляненко – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. –163 с.
2. Latin and 
Fundamentals of 
Medical Terminology : 
Handbook for the І-st 
year English-Speaking 
Students of the Medical 
Faculties / – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016 –141с.
3.MedicalEnglish: 
CaseReports. 
NervousSystem: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 2 
курсу медичних 
факультетів/ уклад. 
О.В. Гордієнко, В.В. 
Жаворонкова, 
О.Л.Соляненко. – 
Запоріжжя: 
ЗДМУ,2017. –100 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Деякі особливості 
навчання письму 
студентів медиків при 
вивченні дисципліни 
іноземна мова 
(англійська) за проф. 
спрямуванням у 
вишах // Матеріали 
Семінара-наради 
«Методика 
формування 
професійно-
орієнтованої 
іншомовної 
компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних 
вишів України в 
умовах сьогодення: 
досвід, проблеми, 
інновації» (5-6 жовтня 
2017, Чернівці) – 
Чернівці: Вид-во 
БДМУ, 2017. – С. 30-
32.
2.Медицинская 
англоязычная 
лексикография: 
вопросы типологии и 
функций словарей // 
Теоретические и 
практические аспекты 
романо-германской 
филологии и 
методики 
преподавания 
иностранных языков: 
сборник научных 
статей. – Выпуск 2. – 
Гомель: ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2016. – 
C.147-151.
3.Оптимізація процесу 
навчання студентів 
старших курсів 
медичних 
університетів 
англійській мові за 
професійним 
спрямуванням за 
допомогою он-лайн 
курсу на платформі  
edX (в соавт. 
Мирошниченко О.А.) 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-методичної 
відеоконференції 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016». 
– Запоріжжя: ЗДМУ. 
– 2016. – С. 84-85.
4. Єффективность 
использования 
принципов CLIL при 
профессиональной 
подготовке студентов-
медиков» (в соавт. 
Соляненко О.Л.) // 
Инновационные 
подходы в 
образовательном 
процессе высшей 
школы: 



национальный и 
международный 
аспекты: электронный 
сборник статей 
международной 
научно-практической 
конференции, 
посвящённой 50-
летию Полоцкого гос. 
университета 
(Беларусь ). – 
Новополоцк, 2018.
С. 469-471.
5.З досвіду 
впровадження різних 
форм роботи для 
вивчення англійської 
мови за професійним 
спрямуванням у 
медичних вишах (у 
співавт. з 
Мирошниченко О.А.) 
// Збірка тез 
доповідей    
«Методичні та 
психолого-педагогічні 
проблеми викладання 
іноземних мов у 
немовних ВНЗ на 
сучасному етапі»: тези 
доповідей. – Х.: 
Харків. НФаУ, 2018. –
С.22-27.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
21 рік

181016 Сазанович 
Лариса 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004244, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039144, 
виданий 

26.06.2014

27 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Проведення 
організаційної роботи, 
щодо впровадження 
програми SmrtEnglish

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Виконання обов`язків 
зав. кафедри 
іноземних мов

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Практикуму з 
реферування 
медичних текстів 
англійською мовою 
(для студентів 
фармацевтичного 
факультету ІІ курсу: 
спеціальність 
Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів) 
/ Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2013. – 85с.
2. Методичні 
рекомендації для 
викладачів, що 
викладають Іноземну 
мову за професійним 
спрямуванням 
(англійську) 
студентам ІІкурсу 
медичних факультетів 
спеціальності 
“Медицина – 222” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 70с.
3. Reading medicine: 
additional practice for 
1st year students 
specializing in 
“Paediatrics – 228” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 83с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
Розмовним 
Англійським Клубом у 
період 2015–2017р.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Сазанович Л.В. 
Английскийразговорн
ый клуб какформа 
самостоятельнойработ
ы 
студентамедицинского
вузаЗбірник наукових 
працьНауковопрактич
ноїконференції 
зміжнародною 
участю“Вища медична 
освіта:та сучасні 



виклики 
таперспективи” 
4березня 2016р, м. 
Київ.–Київ : КІМ. – 
C.222–226.
2. Smrt english как 
формасамостоятельно
йработы 
студентамедицинского
вуза. // 
Каразінськічитання: 
Людина. Мова. 
Комунікація. 2016-й 
рік англійської мови : 
Тези доповідей XV 
Міжнародної 
науковоїконференції з 
міжнародноюучастю. - 
Х:ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016.
3. Коммуникативный 
подход к 
изучениюанглийского 
языка в неязыковом 
медицинском вузе. 
Матеріали наук.-
практ. конф. 
Практична відео 
конф. у режимі 
online17 березня 2016. 
–Х. :Вид-во НФаУ, 
2016.
4. Teaching English to 
the Mature Learners: 
Objections and 
Methodological 
Implications / 
Sazanovich L. V. // 
Иностранные языки: 
инновации, 
перспективы 
исследования и 
преподавания : 
материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 
Минск, 22–23 марта 
2018 г. / БГУ. - 2018
5. Навчально-
методичні проблеми 
підготовки науковців 
до складання 
міжнародного іспиту з 
англійської мови 
/Орел-Халік Ю. В., 
Сазанович Л. В. 
//Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні: Матеріали 
XV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль 17-
18 трав. 2018 р.) / 
ТДМУ імені 
І.Я.Горбачевського.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Онлайн членство у 
American Folklore 
Society (Товариство 
американського 
фольклору)
Членство у IATEFL 
Ukraine (Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної)



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
26 років

176917 Москвітіна 
Дар`я 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023741, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046269, 
виданий 

25.02.2016

13 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Moskvitina D. 
Shakespeare Cut and 
Refashioned: the 
Ukrainian Translation 
of Hamlet Made by 
Hnat Khotkevych 
(1920s) // Studia 
Litteraria Universitatis 
Iagellonicae 
Cracoviensis. – 2018. – 
Vol. 13. Iss.3. – P. 155-
163 
2. Москвітіна Д.А. 
Шекспірівська 
інтертектуальність у 
циклі П.Г. Вудгауза 
про Дживса і Вустера 
// Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Філологічні науки : 
[зб. наук. ст.] – 
Бердянськ : БДПУ, 
2018. – Вип. XV. – С. 
113-123. 
3. Moskvitina D. 
Olexandr Halych. A 
History ofLiterary 
Studies. – Kyiv: Lybid, 
2013, 391 p. A book 
review. // Human and 
Social Studies. – Iasi, 
2014. – Vol. 3, Issue 2. 
– P. 139-142.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Москвітіна Д.А. 
Американська 
рецепція творчості В. 
Шекспіра у фокусі 
сучасного 
літературознавства // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя : 
КПУ, 2014. – № 1-2. – 
С. 12 – 19
2. Москвітіна Д.А. 
Рецепція В. Шекспіра 
в культурі 
американського 
Просвітництва (на 
матеріалі творчості 
Дж. Адамса) // 
Держава та регіони. 



Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя: 
КПУ, 2015. - № 1. – С. 
16-20
3. Москвітіна Д.А. 
Етапи формування 
парадигми рецепції 
Вільяма Шекспіра в 
американській 
культурі кінця XVII – 
ХІХ століть // 
Література в контексті 
культури: Зб. 
наукових праць. – 
2015. – Вип. 26 (2). – 
С. 132-141
4.Moskvitina D. 
En/decoding 
Shakespeare on the 
Present-Day Ukrainian 
Stage: a Case of Vlad 
Troitskyi // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 113-121
5. Москвітіна Д.А. Urbi 
et orbi: 9-й 
Міжнародний 
шекспірівський 
театральний 
фестиваль у м. 
Крайова // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 297-305 (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з..
Член журі обласного 
етапу конкурсу-
захисту 
дослідницьких робіт 
Малої Академії Наук. 
(Напрям – 
мовознавство; секція 
– англійська мова).

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Відгуки на 
автореферати 
дисертацій:
1. Сайковська О.Ю. 
«Сучасна болгарська 
фантастика: ґенеза, 
жанрові модифікації 
та поетика», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.03 – література 
словянських народів) 
(КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д 
26.001.39захист 
відбувся 20 жовтня 



2015р.)
2. Тиха Т.О. «Феномен 
літературної готики в 
Німеччині доби 
романтизму», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(ДНУ ім.. Олеся 
Гончара, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 08.051.12, 
захист відбувся 31 
березня 2017 р.)
3. Кравчук О.В. 
«Конструювання 
поетичної 
ідентичності у 
творчості Рози 
Ауслендер», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Інститут літератури 
ім. Т.Г. Шевченка 
НАН, України 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 26.178.01, 
захист відбувся 06 
листопада 2018 р.)
4. Ніколаєнко С.В. 
«Поетика любовної 
лірики Едмунда 
Спенсера:
образні домінанти та 
жанрові модифікації»
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
Спеціалізована Вчена 
радаК 26.054.06, 
захист відбувся 20 
грудня 2018 р.)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Dentistry“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 



Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко
2. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Medicine“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
3. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Pharmacy“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
4. English for PhD 
Students. Онлайн-курс 
для самостійної 
роботи аспірантів 1 
курсу. / О.В. 
Гордієнко, Л.В. 
Сазанович)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Москвітіна Д. 
Шекспірівська мапа 
України // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
17/12/25/shekspirivska-
mapa-ukrayini/ 
(опубліковано 



25.12.2017) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
2. Москвітіна Д. Сім 
фактів про Шекспіра і 
Різдво // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/01/12/sim-faktiv-
pro-shekspira-y-rizdvo/ 
(опубліковано 
12.01.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
3. Москвітіна Д. 
Шекспір і чотирилапі 
друзі // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/03/19/shekspir-i-
chotirilapi-druzi/ 
(опубліковано 
19.03.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
4. Москвітіна Д. 
Шекспір Посполитий: 
що писав Великий 
Бард про Польщу? // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/04/19/shekspir-
pospolitiy-shho-pisav-
velikiy-bard-pro-
polshhu/ 
(опубліковано 
19.04.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
5. Москвітіна Д. «Всю 
славу віддав би за 
кухоль пива…»: хміль, 
солод і Шекспір // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/06/21/vsyu-slavu-
viddav-bi-za-kuhol-
piva-hmil-solod-i-
shekspir-1/ 
(опубліковано 
21.06.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Європейська 
Асоціація дослідників 
Шекспіра 
(EuropeanShakespeare 
Research Association 
(ESRA) (з 2009 р.) 
https://www.um.es/sha
kespeare/esra/)
2. Міжнародний 
Шекспірівський 
Центр (International 
Shakespeare Centre 
(Timişoara, Romania) 
(з 2010 
р.)https://litere.uvt.ro/l
itere-
old/ISC/index.htm)
3. Спільнота Британія 
– Україна (British-
Ukrainian Society (з 
2011 р.) 
http://ua.britishukraini
ansociety.org/)



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

35724 Васецька 
Лариса 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 

Запорозький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
російська мова 

і література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034229, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022842, 
виданий 

22.12.2009

31 ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні 
технології у 
вищій школі

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Васецька Л.І. 
Коммуникативно-
когнитивное обучение 
профессиональной 
речи иностранных 
студентов : подходы, 
стратеги и тактики // 
Русский язык в 
поликультурном мире 
: VII междунар. 
научн.-практ. конф. : 
Сб. науч. труд. – Киев, 
2014 . - С. 133- 139 
(ISBN 966-96387-6-2)
2. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. – С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
3. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
4. Васецька Л.І., 
Морозова О.В. 
Концептуальні засади 
сучасних педагогічних 
технологій у 
немовному ВНЗ // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ. – Вип. 37-1. - 
Т.V (73) : Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору. – 
К. : Гнозис, 2017. - С. 
61 – 75.
5. Васецька Л.І., 
Соловйова О.В. 
Впровадження 
мультимедійних 
технологій у 
навчальний процес : 



проблеми і 
перспективи // 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі: 
Міжпредметні 
зв’язки: Наукові 
дослідження. Досвід. 
Пошуки: зб. наук. 
праць. Харків, 2019. 
Вип. 34. - С. 30-40.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. 
Граматика української 
мови : навчальний 
посібник для 
студентів-іноземців 
вищих медичних 
закладів. Запоріжжя: 
[ЗДМУ], 2016. – 205 с. 
: іл. (Затв. ЦМР 
ЗДМУ. Протокол № 5 
від 02.06.2016 р).
2. Васецька Л.І., 
Давидова І.В., Гроссу 
Н.В., Коношенко Є.В. 
Знайомство з 
Україною: навчальний 
посібник для слухачів 
- іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки з 
дисципліни 
«Країнознавство». 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. – 184 с. : іл. - ел. 
опт. диск (CD-RW) 
(Затв. ЦМР ЗДМУ 
(Протокол № 5 від 
24.05.2018 р.)
3. Васецька Л.І. 
Основи педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі : 
Навчальний посібник 
для аспірантів (денна 
та вечірня форми 
навчання). 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. -169 с. (Затв. на 
ЦМР ЗДМУ протокол 
«№ 1 від 27.09.2018 
р.)
4. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Кушнір І.М. Навчання 
професійного діалогу : 
Лікар-хворий. 
Навчальний посібник. 
Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2019 – 58 с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 



фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР центру 
підготовки іноземних 
громадян на тему 
«Комунікативний 
підхід до навчання 
науковому дискурсу 
іноземних студентів» 
№ державної 
реєстрації: шифр: 
0117u006962.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Керівник Центру 
підготовки іноземних 
громадян в ЗДМУ

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 1210 від 
13.08.2015 на Типову 
навчальна програма з 
російської мови для 
іноземних студентів, 
які навчаються у ВНЗ 
України медико-
біологічного 
профілюю / Е.И. 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая - 2-ге вид., 
випр. Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2014. 93 
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61208 від 
13.08.2015 на 
Материалы 
модульных контролей 
для иностранных 
студентов-медиков 
русскоязычной 
формы обучения (I-III 
курсы) : Учебный 
комплекс / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 197 с.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61209 від 
13.08.2015 на 
Методические 
рекомендации для 
преподавателей по 
проведению итоговых 
контролей модулей 
(медицинский вуз, I-
III курсы, 
русскоязычная форма 



обучения) / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 267 с.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 75125 на 
навчальний посібник 
«Граматика 
української мови» 
/авт. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. (Дата 
реєстрації : 01.12.2017)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
2.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). – 92 
с. . (Затв. ЦМР ЗДМУ 
Протокол № 5 від 
23.05.2019 р.)
3.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 



у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 117 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
4.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
5.Васецька Л.І., 
Гайдук Л.П., Гроссу 
Н.В. Сценарій онлайн-
курсу «Читаємо й 
говоримо українською 
мовою» .з дисципліни 
«Українська мова» 
для самостійної 
роботи слухачів-
іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки. - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 40 с. . (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Васецька Л.І. Базові 
принципи організації 
самостійної роботи 
іноземних студентів / 
Л.І. Васецька // 
Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 37 
– 40



2. Васецька Л.І. 
Формування вмінь та 
навичок читання 
художньої літератури 
у іноземних студентів-
нефілологів / Л.І. 
Васецька, Л.М. Сенік 
// Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 
325 – 328
3. Васецька Л.І. 
Навчально-
методичний комплекс 
як основа оптимізації 
мовної підготовки 
іноземних студентів у 
нефілологічному ВНЗ 
(із досвіду роботи 
кафедри мовної 
підготовки ЗДМУ) / 
Л.І. Васецька // 
Новітні педагогічні 
технології у 
викладанні мов 
іноземним студентам: 
Зб. матеріалів 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару (16 лютого 
2017 р.) – Х.: ХНАДУ, 
2017 . – С. 45 -52
4. Авраменко М.О. 
Організація 
навчального процесу з 
використанням 
мультимедійних 
технологій на 
довузівському етапі 
навчання мови 
іноземців: проблеми і 
перспективи / М.О. 
Авраменко, Д.І. 
Дочинець, Л.І. 
Васецька // 
Методологія та 
практика 
лінгвістичної 
підготовки іноземних 
студентів : Зб. 
матеріал. Всеукр. 
наук.- практ конф. 
(26.04.2017). – Х., 
2017. – С. 7 -9
5. Васецька Л.І. 
Концепції моделей 
навчання у сучасній 
дидактичній системі 
вищої школи / Л.І. 
Васецька // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : 
Матеріали 
Міжнародного 
науково-методичного 
семінару (24 травня 
2018). – Х., 2018. – С. 
187 - 192
6. Васецька Л.І. 
Комунікативно-
когнітивний підхід до 
навчання наукового 
дискурсу іноземних 
студентів : аналіз 



проблеми та 
перспективні напрями 
вирішення / Л.І 
.Васецька // 
Проблеми і 
перспективи 
підготовки іноземних 
студентів: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Харків, 11-12 жовтня 
2018 р. – Х. : ХНАДУ. 
– С. 39-44.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
31 рік

26172 Сергєєва 
Людмила 
Нільсівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003764, 

виданий 
30.06.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010843, 
виданий 

17.05.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000249, 
виданий 

30.05.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 004104, 

виданий 
16.02.2006

22 ОК 2. Основи 
біостатистики 
та методи 
статистичного 
моделювання

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1.Kucherova, H., Bilska, 
O., & Serhieieva, L. 
(2019). Matrix models 
for assessing the 
taxation subjects' 
interaction under 
uncertainty of socio-
economic processes. 
Paper presented at the 
CEUR Workshop 
Proceedings, , 2422 
371-384. (Scopus)
2.Serhieieva, L., Us, G., 
Chudaieva, I., & 
Makarenko, O. (2019). 
Assessment of trends in 
the development of the 
ukrainian economy 
based on the structural 
shifts analysis. Paper 
presented at the CEUR 
Workshop Proceedings, 
2422 54-65. (Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Маркери ранньої 
діагностики стеатозу 
печінки у хворих на 
ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська [та ін.] 
// Буковин. мед. вісн : 
Український науково-
практичний журнал. - 
2018. - Том 22, N 2. - С. 
47-54
2. Прогнозування 
ефективності 
реабілітаційних 
програм для дітей, 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою та 



екстремально 
низькою масою тіла / 
Л.М. Боярська [та ін.] 
// Сучасна педіатрія. – 
2017.  №8(88). – С. 40 
- 44
3.Сергєєва Л. Н. 
Науково-
методологічний підхід 
до моделювання 
життєздатності 
податкової системи 
України / Л. Н. 
Сергєєва, Г. Ю. 
Кучерова // Актуальні 
проблеми економіки. - 
2017. - № 3. - С. 357-
366.
4.Сергєєва Л. Н. 
Моделювання впливу 
комерційних банків на 
фінансову активність 
домогосподарств / Л. 
Н. Сергєєва, О. А. 
Ковтун // 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. – 
2016. – Вип. 6, ч. 2. - С. 
142-147.
5.Сергєєва Л. Н. 
Управління стійкістю 
соціально-
економічних систем / 
Л. Н. Сергєєва, Д. С. 
Ревенко // Вісник 
Одеського 
національного 
університету. - 2016. - 
Т. 21, Вип. 7-1(49). - С. 
181-186.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Сергєєва Л.Н., Ковтун 
О.А. Обґрунтування 
впливу податкової 
політики на фінансову 
активність 
домогосподарств. 
Моделювання та 
інформаційні 
технології в економіці: 
Монографія / за заг. 
ред. Соловйова В.М. – 
Черкаси: Брама-
Україна, 2014. – 458 с. 
(С. 211-227).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Наукове керівництво 
здобувачем: 
Сисоєв О.В. 
«Формування 
інституту факторингу 
в Україні в умовах 
глобалізації», 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, к.е.н. 
Науковий керівник: 



д.е.н., професор 
Сергєєва Л.Н., захист 
05.02.18, отримано 
документ про 
присудження 
наукового ступеня

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
теми: «Моделювання 
структури, процесів та 
інформаційного 
забезпечення 
економічних систем» 
(державний 
реєстраційний номер 
0114U005423, 2014-
2015 рр.).
Член редколегії 
«Вісника 
Східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту», 
«Держава та регіони», 
видавництво 
класичного 
приватного 
університету, серія 
«Економіка та 
підприємство»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ 
(2015-2018 рр.)
Завідувач кафедри 
медичної фізики, 
біофізики і вищої 
математики з 2018 р.

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 



спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 73.138.02 при 
Східноєвропейському 
університеті 
економіки і 
менеджменту (м. 
Черкаси) (2014-2015 
рр.)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Сергєєва Л.Н., 
Строгонова Т.В. 
Основи біостатистики 
: навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Біостатистика» для 
аспірантів. 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 93 с. 
2. Методи 
статистичного 
моделювання. 
Сценарій online курсу 
для докторів 
філософії. / Сергєєва 
Л.Н., Строгонова Т.В. 
– Запоріжжя, 2016.
3. Сергєєва Л.Н., 
Опаленко А.М. 
Моделювання 
інвестиційної 
діяльності : методичні 
вказівки до вивчення 
дисципліни для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Черкаси: 
Східноєвропейський 
ун-т економіки і 
менеджменту, 2015. – 
37 c.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
22 роки

12657 Никоненко 
Андрій 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 

15 ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-
судинна 
хірургія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Anatomical 
peculiarities of pig and 
human liver / A. 
Nykonenko, P. Vávra, P. 
Zonča // Experimental 
and Clinical 



ДД 003950, 
виданий 

22.12.2014, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030607, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033482, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

професора AП 
000112, 
виданий 

26.06.2017

Transplantation. – 
2017. – Feb;15(1):21-26. 
PubMed PMID: 
28122484
2. Arterial 
reconstructions of 
kidney allograft / S. R. 
Vildanov, A. O. 
Nykonenko, I. V. 
Rusanov, O. S. 
Nykonenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2017. – Т. 19, № 1. - P. 
41-45.
3. Abdominal aortic size 
and volume by 
computed tomography 
angiography in 
population of ukraine: 
normal limits by age, 
gender, and body 
surface area / A. 
Nykonenko, A.Balyuta, 
Y. Haidarzhi, Y. 
Yermolayev, I. Pertsov, 
O. Nykonenko // Artery 
Research. - 2017. - Vol. 
20, December 2017. – 
P. 22–26. 
4. Вибір тромболітика 
для лікування 
тромбоемболії 
легеневої артерії / О. 
С. Никоненко, А. О. 
Никоненко, С. О. 
Матвєєв, В. В. 
Осауленко, С. Ю. 
Наконечний // 
ScienceRise: Medical 
Science. – 2017. № 10. 
– С. 28-33.
5. The role of bariatric 
surgery and appetite-
related hormones 
metabolism in obesity 
treatment: a literature 
review / A. O. 
Nykonenko, Ye. I. 
Haidarzhi, O. S. 
Nykonenko, M. Н. 
Holovko, A. S. 
Protsenko // Запорож. 
мед. журн. - 2018. - 
Том 20, N 6. - С. 841-
847.
6. Ендоскопічна 
хірургія пухлин 
надниркових залоз 
при первинному 
гіперальдостеронізмі / 
А. О. Никоненко, І. В. 
Русанов, І. В. Зубрик, 
О. О. Подлужний, А. 
Л. Макаренков // 
Клініч. хірургія . - 
2018. - Том 85, N 10. - 
С. 57-60.
7. Хірургічна 
профілактика 
лімфоцеле при 
трансплантації нирки 
/ А. О. Никоненко, І. 
В. Русанов, С. Р. 
Вільданов // Клінічна 
хірургія. - 2016. - № 
11. - С. 36-38.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 



України:
1. Prognostic value of 
homocysteine and 
vitamin D for patients 
with ischemic heart 
disease and multifocal 
atherosclerosis / O. S. 
Nykonenko, K. O. 
Chmul, A. O. 
Nykonenko, V. V. 
Osaulenko, N. F. 
Efimenko // Запорож. 
Мед. Журн. – 2018. – 
Т. 20, № 1(106). – С. 
31-35. DOI: 
10.14739/2310-1210. 
2018.1.121880
2. The role of bariatric 
surgery and appetite-
related hormones 
metabolism in obesity 
treatment: a literature 
review / A. O. 
Nykonenko, Ye. I. 
Haidarzhi, O. S. 
Nykonenko, M. Н. 
Holovko, A. S. 
Protsenko // Запорож. 
Мед. Журн. : науч.-
практ. Журн. – 2018. – 
Том 20, N 6. – С. 841-
847. 841–847 DOI: 
10.14739/2310-1210. 
2018.6.146775 
3. Ендоскопічна 
хірургія пухлин 
надниркових залоз 
при первинному 
гіперальдостеронізмі 
[Текст] / А. О. 
Никоненко, І. В. 
Русанов, І. В. Зубрик, 
О. О. Подлужний, А. 
Л. Макаренков // 
Клініч. Хірургія . – 
2018. – Том 85, N 10. – 
С. 57-60. DOI: 
https://doi.org/10.2677
9/2522-
1396.2018.10.57
4. Тактика 
діагностики та 
лікування пацієнтів із 
двобічним ураженням 
надниркових залоз, 
що супроводжується 
синдромом 
первинного 
гіперальдостеронізму 
/ А. О. Никоненко, І. 
В. Зубрик, О. О. 
Подлужний, Є. І. 
Гайдаржі, І. В. 
Русанов, А. Л. 
Макаренков // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – Т. 19, № 4. – 
С. 430-435.
5. Никоненко А. О. 
Хірургічна 
профілактика 
лімфоцеле при 
трансплантації нирки 
/ А. О. Никоненко, І. 
В. Русанов, С. Р. 
Вільданов // Клінічна 
хірургія. – 2016. - № 
11. – С. 36-38.

3. Наявність виданого 



підручника, 
монографій
1. Військово-польова 
хірургія. Загальні 
питання : навч. посіб. 
/ Никоненко О.С., та 
ін. – Запоріжжя, 2016. 
– 171 с.
2. Військово-польова 
хірургія. Спеціальні 
питання : навч. посіб. 
/ Никоненко О.С., та 
вн. – Запоріжжя, 2016. 
– 133 с.
3. Трансплантологія / 
За ред. Никоненка 
О.С.. – Запоріжжя, 
2016. – 88 с. 
4. Трансплантологія : 
навч. посіб. / 
Никоненко О.С. та ін. 
– Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 113 с.
5. Хірургічне 
лікування 
захворювань вен : 
навч. посіб. / 
Никоненко О.С., та ін. 
- Запоріжжя – 2018. – 
74 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Вiльданов С.Р., 
асистент кафедри  
ауко метрич xiрургii 
ЗДМУ,  ауко метр на 
тему: «Диференцiйна  
ауко метри, лікування 
та  ауко метрич  ауко  
ускладнень  ауко 
трансплантацii 
нирки» (14.01.03 –  
ауко ме). Науковий  
ауко ме: д.мед.н.,  
ауко. Никоненко А.О. 
Захист 12 червня 2017 
р.
2. Матвєєв С.О., 
асистент кафедри 
госпітальної хірургії 
ЗДМУ, дисертація на 
тему: «Тромболітична 
терапія у лікуванні 
тромбоемболії 
легеневої артерії» 
(14.01.03 – хірургія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., професор 
Никоненко А.О. 
Захист 14 червня 2018 
р.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 



на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
НДР кафедри за 
темою:  
«Реконструктивно-
відновлювальні 
операції з 
використанням 
мініінвазивних 
технологій в  ауко м-
абдомінальній, 
серцево-судинній та 
ендокринній хірургії». 
№ Державної 
реєстрації 
0117U006963

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент України на 
корисну модель 
№116969 МПК 
(2017.06) МПК G01N 
33/50, G01N 33/00. 
Спосіб вибору тактики 
лікування первинного 
гіперальдостеронізму. 
–Заявл. 23.11.13; 
Опубл. 25.06.13, Бюл. 
№12. 3/0.5  
Никоненко О.С., 
Зубрик И.В., 
Никоненко А.А. и т.д.
2. Патент України на 
корисну модель 
№102690 МПК 
А61В17/00 Спосіб 
підготовки 
трансплантації нирки 
від (живого) донора з 
короткою нирковою 
веною / С.Р. 
Вільданов, А.О. 
Никоненко. – Заявл. 
28/05/2015, № 
u201505273. Опубл. 
10/11/2015 Бюл.
№21/2015.
3. Патент України на 
корисну модель 
№108697 МПК 
А61В17/00 Спосіб 
хірургічної 
профілактики 
лімфоцеле при 
трансплантації нирки 
/ С.Р. Вільданов, А.О. 
Никоненко. – Заявл. 
11/02/2016; 
u201601191. Опубл. 
25/07/2016 Бюл.
№14/2016.
4. 4. Спосіб 
інтраопераційної 
корекції каротідного 
анастомозу при 
ендартеректомії 
Заявлено 17/10/2016 
Опубл. 10/01/2017 
Бюл.№1 Ермолаев 
Е.В., Никоненко А.О., 
Перцов І.В.
5. Спосіб формування 
анастомозу 
внутрішньої сонної 



артерії Заявлено 
17/10/2016 Опубл. 
10/01/2017 Бюл.№1 
Ермолаев Е.В., 
Никоненко А.О., 
Перцов І.В.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Хірургічне 
лікування 
захворювань аорти, її 
гілок і периферичних 
артерій : навч. Посіб. / 
Никоненко О.С., 
Никоненко А.О., 
Грушка В.А., Губка 
В.А., Буга Д.А., 
Єрмолаєв Є.В., 
Волошин О.М., 
Перцов І.В., Гайдаржі 
Є.І., Головко М.Г., 
Матерухін А.М., 
Макаренков А.Л. – 2-
ге вид., доопрац. Та 
перероб.   – 
Запоріжжя, 2017. – 
198 с. 
2. Аневризми аорти. 
Синдроми дуги аорти 
та ішемії нижніх 
кінцівок. Діагностика і 
лікування: навч. 
Посіб. Для студентів, 
інтернів та лікарів-
курсантів / 
Никоненко О.С., 
Никоненко А.О., 
Грушка В.А., Губка 
В.А., Перцов І.В., 
Гайдаржі Є.І., Головко 
М.Г., Матерхін А.М. – 
Запоріжжя, 2016. – 81 
с. 
3. Основи 
трансплантології. 
Інтегральна наскрізна 
навч. Програма 
послідовного 
вивчення на 
хірургічних кафедрах 
ЗДМУ для студентів 
спеціальностей 222 
«Медицина», 228 
«Педіатрія» / 
Никоненко А.О., 
Головко М.Г., 
Гайдаржі Є.І., 
Подлужний О.О., 
Лур’є І.К. – 
Запоріжжя, 2017. – 19 
с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член асоціації 
Судинних та 
ендоваскулярних 
хірургів Європі, 
Член асоціації 
Хірургів Запорізької 
області, 
Член асоціації 
Судинних хірургів 
України

17. Досвід практичної 



роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
15 років

149382 Бачурін 
Георгій 
Вікторович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

доктора наук 
ДД 000690, 

виданий 
17.02.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013935, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028405, 
виданий 
10.11.2011

23 ВБ 1.5. Сучасна 
урологія

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Бачурин Г. В. Роль 
биомаркеров раннего 
повреждения почек 
при мочекаменной 
болезни / Г. В. 
Бачурин, Ю. С. 
Коломоец // Урологія. 
– 2018. – Т. 22, № 3. – 
С. 201-204.
2. Доброякісна 
гіперплазія 
передміхурової 
залози, 
супроводжуючі її 
захворювання та їх 
лікування / Г. В. 
Бачурін, М. А. 
Довбиш, В. І. Бачурін, 
А. О. Губарь, А. В. 
Бачурін // Урологія. – 
2017. – Т. 1, № 2. – С. 
27-32.
3. Bachurin H. V. 
Comprehensive 
treatment of patients 
with prostatitis from 
the viewpoint of 
modern requirements / 
H. V. Bachurin // 
Проблеми екології та 
медицини. - 2015. - Т. 
19, № 3-4. - С. 17-22.
4. Бачурин Г. В.  
Характер бактериурии 
и ее чувствительность 
к антибиотикам в 
дооперационном 
периоде у больных 
доброкачественной 
гиперплазией 
предстательной 
железы / Г. В. 
Бачурин // Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини. - 2015. - Т. 
15, Вип. 3(2). - С. 78-
81.
5. Бачурін Г. В. 
Комплексне лікування 
хворих на простатит з 
точки зору сучасних 
вимог / Г. В. Бачурін 
// Проблеми екології 
та медицини. - 2015. - 
Т. 19, № 3-4. - С. 12-17.
6. Бачурин Г. В. 
Динамика изменений 
инфекции мочевых 
путей за последнее 
десятилетие / Г. В. 
Бачурин // Актуал. 
питання фармац. та 
мед. науки та 
практики. - 2015. - N 3. 
- С. 61-63.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Бачурін Г. В. 
Вроджені аномалії, 
специфічні і 



неспецифічні запальні 
процеси сечостатевої 
системи в урології : 
навч. посіб. / Г. В. 
Бачурін, В. І. Бачурін, 
M. A. Довбиш. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. - 125 с.
2. Фітотерапія в 
урології : навч. посіб. / 
Ю. М. Колесник, Г. В. 
Бачурін, А. Г. Сербін, 
Ю. І. Корнієвський. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2014. - 343 с. - ISBN 
978-966-417-123-9.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Керівник 
кандидатської 
дисертації - аспірант 
кафедри Коломоєць 
Ю.С. тема 
«Використання 
предикторів 
запалення для 
попередження 
ускладнень у хворих 
на сечокам’яну 
хворобу» 2018-2022 
рр.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Науковий керівник 
кафедральної НДР за 
темою  «Застосування 
сучасних 
інтервенційних 
технологій у хворих на  
обструктивні запальні 
та пухлиноподібні 
захворювання»№ 
джержреєстрації 
0112U005637 (2012-
2018 рр);
2. Науковий керівник 
кафедральної НДР за 
темою  «Діагностичне 
значення 
лабораторних методів 
дослідження 
біологічних 
середовищ при 
травматичних 
пошкодженнях нирки 



і пошкоджень 
внаслідок обструкції 
верхніх сечових 
шляхів та їх 
лікування» »№ 
джержреєстрації 
0118U007137  , 2018-
2022 рр.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Робота  на посаді 
завідуючого  кафедри 
урології

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Київський НДІ 
Урології НАМН 
Україним. Київ ( 
Шифр ради 
Д088.17.01).
1. Відгукофіційного 
опонента «Клінічна  
ефективність  
пункційної  
склеротерапії 
парапельвикальних  
кіст  нирок» 
.Абдельрахман  
Майсара. 
Кандидатська 
дисертація.
2. Відгукофіційного 
опонента 
«Обгрунтування 
методології лікування 
пацієнтів з венозною 
формою еректильної 
дисфункції».  Казієв С. 
Г. Кандидатська 
дисертація.
3.Відгукофіційного 
опонента«Обґрунтува
ння хірургічної 
стратегії при лікуванні 
нирково-клітинного 
раку з 
макроскопічним 
внутрішньовенозним 
поширенням». Щукін 
Д. В. Докторська 
дисертація
4. Відгук офіційного 
опонента 
«Підвищення 
ефективності 
хірургічного 
лікування хворих на 
нефролітіаз шляхом 
використання мікро- 
та ультра-
мініперкутанної 
нефролітотрипсії», 
Левченко Д. А. 
Кандидатська 
дисертація.

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. №101989 
Україна, МПК 
(2015.01). Спосіб 
профілактики 
пієлонефриту у хворих 
на сечокам'яну 
хворобу, ускладнену 
нирковими коліками / 



Г. В. Бачурін, Жабер 
Саід, А. І. Передерій, 
В. І. Бачурін ; Запоріз. 
держ. мед. ун-т та 
автори. - № 
u201503502 ; заявл. 
15.04.2015 ; опубл. 
12.10.2015, бюл. № 19.
2. Пат. №89024 
Україна, МПК 
(2014.01). Спосіб 
комплексного 
лікування 
уретеролітіазу / Д. В. 
Черкасов, Г. В. 
Бачурін, , В. І. Бачурін,  
В. М. Черкасов  ; 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори. - № 
u201312436 ; заявл. 
23.10.2013 ; опубл. 
10.04.2014, бюл. № 7.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Сучасні методи 
променевої 
діагностики вад 
розвитку сечостатевої 
системи : навч.-метод. 
посіб. для сам. роботи 
студентів / Г.В. 
Бачурін. – Запоріжжя, 
2018. – 120 с.
2. Анатомія і 
фізіологія органів 
сечостатевої системи. 
Аномалії розвитку 
органів сечової 
системи : навч.-метод. 
посіб. для сам. роботи 
студентів ІV курсу мед. 
ф-тів спец. 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», 
«Лабораторна 
діагностика» / Г. В. 
Бачурін. – Запоріжжя, 
2017. – 80 с.
3. Туберкульоз 
сечових шляхів і 
органів чоловічої 
статевої системи. 
Гостра та хронічна 
ниркова недостатність 
: навч.-метод. посіб. 
для сам. роботи 
студентів ІV курсу мед. 
ф-тів спец. 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», 
«Лабораторна 
діагностика» / Г.В. 
Бачурін. – Запоріжжя, 
2017. – 71 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)..
1. Богун Михайло 
Юрійович, 1 
медичний факультет, 



6 курс, 1 група
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні питання 
сучасної медицини і 
фармації» (до 50-
річчя заснування 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету МОЗ 
України). 3 місце.  
ЗДМУ, 17-18 травня 
2018 р.
2. Керівництво 
постійно діючим  
студентським 
науковим гуртком на 
кафедрі  з урології

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Европейської 
асоціації урологів
Член асоціації 
урологів України
Член асоціації 
онкоурологів України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
23 роки

191481 Козьолкін 
Олександр 
Анатолійови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 003507, 

виданий 
13.11.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 037413, 
виданий 

04.04.1990, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
000222, 
виданий 

16.06.1994, 
Атестат 

професора ПP 
000607, 
виданий 

20.07.2001

29 ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1) Koziolkin O. A., 
Kuznietsov A. A., 
Novikova L. V. 
Prediction of the 
functional outcome of 
acute recurrent cerebral 
ischemic hemispheric 
stroke // Pathologia. - 
2018. - Sep-Dec. № 3. - 
C. 354-359. (WoS CC)
2) Kuznietsov A., 
Kozyolkin O. 
Elaboration of new 
model for predicting 
early clinical 
deterioration in 
patients with acute 
spontaneous 
supratentorial 
intracerebral 
hemorrhage and 
secondary 
intraventricular 
hemorrhage // 
European Journal of 
Neurology. - 2017. - Jul. 
- T. 24. - C. 258-258. 
(WoS CC)
3) Kuznietsov A., 
Kozyolkin O. New 
multivariate prognostic 
model for predicting 
early lethal outcome 
after acute period of 
spontaneous 



supratentorial 
intracerebral 
hemorrhage with 
secondary 
intraventricular 
hemorrhage // 
European Journal of 
Neurology. - 2017. - Jul. 
- T. 24. - C. 258-259. 
(WoS CC)
4) Kuznietsov A., 
Kozyolkin O. 
Comparison of 
prognostic value of 
different clinical scales 
for predicting early 
lethal outcome after 
acute spontaneous 
supratentorial 
intracerebral 
hemorrhage // 
European Journal of 
Neurology. - 2017. - Jul. 
- T. 24. - C. 538-538. 
(WoS CC)
5) Kozyolkin O., 
Kuznietsov A. 
Comparison of 
prognostic value of 
different clinical scales 
for predicting early 
lethal outcome after 
acute ischemic 
supratentorial stroke // 
European Journal of 
Neurology. - 2015. - 
Jun. - T. 22. - C. 810-
810. (WoS CC)
6) Kozyolkin O. A., 
Kuznietsov A. A., 
Voevodin N. I. 5 
Clinical and paraclinical 
criteria for prognosis of 
the hemorrhagic 
transformation of 
hemispheric cerebral 
infarction and its 
influence on the 
outcome of the acute 
period of the disease // 
Zaporozhye Medical 
Journal. - 2015. - May-
Jun. № 3. - C. 73-77. 
(WoS CC)
7) Kuznietsov A., 
Kozyolkin O. Predicting 
poor functional 
outcome after acute 
ischemic supratentorial 
stroke using clinical 
parameters and 
parameters of 
quantitative 
electroencephalography 
// European Journal of 
Neurology. - 2015. - 
Jun. - T. 22. - C. 271-
271. (WoS CC)
8) Kuznietsov A. A., 
Kozyolkin O. A. 
Development of new 
prognostic model for 
predicting poor 
functional outcome 
after acute ischemic 
supratentorial stroke 
using parameters of 
quantitative 
electroencephalography 
// Cerebrovascular 
Diseases. - 2014. - T. 37. 



- C. 292-292. (WoS CC)
9. Tozadenant (SYN115) 
in patients with 
Parkinson's disease who 
have motor fluctuations 
on levodopa: a phase 
2b, double-blind, 
randomised trial / R. A. 
Hauser, C. W. Olanow, 
K. D. Kieburtz, 
Pourcher E, Docu-
Axelerad A, Lew M, 
Kozyolkin O, Neale A, 
Resburg C, Meya U, 
Kenney 8, Bandak S // 
Lancet Neurol. – 
2014.Aug. – Vol. 13(8). 
– P.767-776. (Scopus)
10. Koziolkin O.A., 
Medvedkova S.O., 
Liakhova I.M., 
Malakhova S.M., Lisova 
O.O., Cherepok O.O. 
Complex treatment of 
patients with vertebral 
thoracalgia using 
manual therapy and 
physical rehabilitation 
// Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2019. – Т. 21, № 
5(116). – С. 595-601. 
11. Koziolkin O.A., 
Medvedkova S.O., 
Shevchenko L.A., 
Liakhova I.M., 
Malakhova S.M., Lisova 
O.O., Cherepok O.O. 
Efficiency of medical 
and physical 
rehabilitation in 
patients who suffered 
from cerebral ischemic 
stroke // Патологія. – 
2019. – Том 16, № 
2(46). – С. 200-206.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Козёлкин А. А. 
Клинико-
параклинические и 
нейропсихологически
е особенности у 
больных с повторным 
мозговым 
полушарным 
ишемическим 
инсультом / А. А. 
Козёлкин, Л. В. 
Новикова // Укр. 
неврол. журн. - 2017. - 
N 2. - С. 31-39.
2. Козелкин А. А. 
Клинико-
неврологические 
особенности и 
динамика 
когнитивных 
расстройств у больных 
в острый период 
повторного мозгового 
ишемического 
полушарного 
инсульта / А. А. 
Козелкин, Л. В. 
Новикова // Укр. 
неврол. журн. - 2015. - 
№ 1. - С. 22-28.



3. Козелкин А. А. 
Эффективность 
комплексной 
нейрометаболической 
терапии у больных с 
первичным и 
повторным мозговым 
ишемическим 
полушарным 
инсультом / А. А. 
Козелкин, Л. В. 
Новикова // 
Міжнародний 
неврологічний 
журнал. - 2015. - № 2. 
- С. 70-75.
4. Козьолкін О. А. 
Інтегральна 
характеристика 
біоелектричної 
активності головного 
мозку та церебральної 
гемодинаміки у 
хворих у гострому 
періоді мозкового 
ішемічного 
супратенторіального 
інсульту / О. А. 
Козьолкін, А. А. 
Кузнєцов // Журнал 
неврології ім. Б. М. 
Маньковського. - 2014. 
- № 1. - С. 12-17.
5. Козелкин А. А. 
Когнитивные 
нарушения в остром 
периоде мозгового 
ишемического 
полушарного 
инсульта / А. А. 
Козелкин, А. А. 
Кузнецов, Л. В. 
Новикова // Журнал 
неврології ім. Б. М. 
Маньковського. - 2014. 
- № 3. - С. 12-16.
6. Козелкин А. А. 
Особенности и 
динамика 
когнитивных 
нарушений у больных 
первичным и 
повторным мозговым 
ишемическим 
полушарным 
инсультом / А. А. 
Козелкин, А. А. 
Кузнецов, Л. В. 
Новикова // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2014. - № 4. - С. 56-
59.
7. Козёлкин А.А., 
Новикова Л.В. 
Клинико-
параклинические и 
нейропсихологически
е особенности у 
больных повторным 
мозговым 
ишемическим 
полушарным 
инсультом / 
Украинский 
неврологический 
журнал.-2017.- №2. – 
С.18-26.
8. Козёлкин А.А., 
Новикова Л.В., 
Дронова А.А. 



Эффективность 
препарата Когнифен у 
больных с мозговым 
ишемическим 
полушарным 
инсультом в позднем 
восстановительном 
периоде / 
Международный 
неврологический 
журнал №7(93)-2017. 
С.37-44.
9. Козёлкин А.А., 
Новикова Л.В. 
Клинико-
гемодинамические 
особенности у 
пациентов с 
повторным мозговым 
ишемическим 
полушарным 
инсультом в остром 
периоде заболевания 
/ Неврология и 
нейрохирургия. 
Восточная Европа, 
2018. № 4 С.528-538.
10. Козьолкін О.А., 
Мєдвєдкова С.О., 
Лісова О.О. 
Мануальна терапія 
вертебральних 
грудних 
неврологічних 
синдромів // 
Міжнародний 
неврологічний 
журнал. – №5(107). – 
2019. – С. 33-40. 
11. Козьолкін О.А., 
Мєдвєдкова С.О., 
Лісова О.О. 
Ефективність 
комплексного 
лікування з 
застосуванням 
мануальної терапії у 
хворих на 
вертебральні 
торакалгії // 
Український вісник 
психоневрології – 
2019. – Том 27, випуск 
3 (100). – С. 5-11.
12. Kozyolkin O.А., 
Medvedkova S.O., 
Kuznietsov A.A. 
Correction of 
depressive and asthenic 
syndromes in patients 
with ischemic 
hemispheric stroke in 
the recovery period // 
НТШ «Пульс» 
Прикарпатський 
вісник 
психоневрології – 
2019. – №5 (57). – 
С.128-132.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Неврологія : нац. 
підруч. для студ. вищ. 
мед. нав. закл. IV 
рівня акредитації / I. 
А. Григорова, , Л. І. 
Соколова, Р.Д. 
Герасимчук, В.А. 
Гриб, Л.А. Дзяк, О.А. 



Козьолкін та ін. ; за 
ред.: І. А. Григорової, 
Л. І. Соколової. - 2-е 
вид., випр. - Київ : 
Медицина, 2015. - 640 
с.
2. Неврология : учеб. 
для студ. высш. мед. 
учеб. заведений IV 
уровня аккредитации 
/ И. A. Григорова, 
Л.И. Соколова, Р.Д. 
Герасимчук, В.А. 
Гриб, Л. A. Дзяк, А.А. 
Козелкин ; под ред.: 
И. А. Григоровой, Л. 
И. Соколовой ; рец.: В. 
В. Паенко, Н. М. 
Бучакчийская, Т. А. 
Литовченко. - Киев : 
ВСВ Медицина, 2016. - 
680 с.
3. Neurology : textbook 
for students in higher 
education institutions 
IV level of accreditation 
that master academic 
subjects in English / I. 
A. Hryhorova [et al.] ; 
ed. by.: L. Sokolova, I. 
A. Hryhorova. - 
Vinnytsya : Nova Knyha 
Publishers, 2017. - 624 
p.
4. Козелкин А.А., 
Мєдвєдкова С.О., 
Лисовая О.А. 
Диагностика и 
лечение 
вертеброгенных 
болевых синдромов. 
Руководство для 
студентов мед. ВУЗов, 
интернов, врачей-
неврологов, вертебро-
неврологов. – 
Запорожье. – 2008. – 
124с.
5. Вертеброгенные 
заболевания нервной 
системы. Научное 
пособие для студентов 
мед. ВУЗов, интернов, 
врачей-неврологов, 
вертебро-неврологов / 
А.А. Козелкин, А.В. 
Ревенько, Визир И.В., 
С.А. Медведкова и др. 
– Запорожье. – 2009. 
– 61 с.
6. «Неврологія»: 
Національний 
підручник за 
редакцією І.А. 
Григорової, Л.І. 
Соколової. – Київ: 
ВСВ Медицина, 2014. 
– 640 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Яркова С.В. – ступінь 
кандидата медичних 
наук присвоєна 
28.02.2017 року



8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Керівництво НДР 
кафедри на тему 
«Удосконалення 
діагностики та 
лікування порушень 
мозкового кровообігу 
на різних етапах 
захворювання», Ін. 
14.01.15.18, № 
державної реєстрації 
0118U007145.
Член редакційної 
колегії 5 журналів:
Запорізький 
медичний журнал;
Український 
неврологічний 
журнал;
Міжнародний 
неврологічний 
журнал;
Медичний часопис;
Неврология и 
нейрохирургия. 
Восточная Европа.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Козьолкін О.А., 
Ревенько А.В., 
Мєдвєдкова С.О. 
Хвороба Паркінсона, 
сучасні аспекти 
діагностики та 
лікування. 
Навчальний посібник 
для студентів IV курсу 
медичного факультету 
вищих навчальних 
закладів III-IV рівня 
акредитації по 
спеціальності 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», лікарів-
інтернів спеціальності 
«Неврологія», лікарів 
неврологів, сімейних 
лікарів. Запоріжжя, 
ЗДМУ. – 2017. - 158с.
2. Козьолкін О.А., 
Ревенько А.В., 
Мєдвєдкова С.О. 
Діагностика 
невідкладних станів в 
неврології (в 
таблицях) // 
навчально-
методичний посібник 
для студентів IV курсу 
медичного факультету 
вищих навчальних 
закладів III-IV рівня 
акредитації по 
спеціальності 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», лікарів-
інтернів спеціальності 
«Неврологія», 
«Загальна практика – 
сімейна медицина» 
лікарів-неврологів, 
сімейних лікарів. 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 



2017. – 135с.
3. Козелкин А.А., 
Ревенько С.А., 
Медведкова С.А., 
Ярковая С.А. 
«Диагностика и 
лечение 
нейростоматологичес
ких заболеваний» 
учебно-методическое 
пособие для студентов 
IV курса 
медицинского 
факультета высших 
учебных заведений 
III-IV уровня 
аккредитации по 
специальности 
«Стоматология», 
врачей-интернов 
неврологов, 
стоматологов, 
семейных врачей. 
Запорожье, ЗДМУ. – 
2017. - 160 с.
4. Козьолкін О.А., 
Візир І.В., Сикорська 
М.В., Гуйтур М.М. 
Загальна неврологія. 
Навчально-методично 
посібник для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
студентів IV курсу 
медичного факультету 
вищіх навчальних 
закладів ІІІ- IV рівня 
акредитації (видання 
друге доопрацьоване). 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 
2017. – 117 с.
5. Козьолкін О.А., 
Візир І.В., Сикорська 
М.В., Гуйтур М.М. 
Спеціальна 
неврологія. 
Навчально-методично 
посібник для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
студентів IV курсу 
медичного факультету 
вищіх навчальних 
закладів ІІІ- IV рівня 
акредитації (видання 
друге доопрацьоване). 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 
2017. – 161 с.
6. Козьолкін О. А., 
Ревенько А. В., 
Мєдведкова С. О., 
Кузнєцов А. А., Лісова 
О.О., Лапонов О.В., 
Новікова Л.В., 
Дронова А.О. 
Профілактика гострих 
та хронічних форм 
порушень мозкового 
кровообігу. 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів IV курсу 
мед. ф-ту вищ. навч. 
закл. III-IV рівня 
акредитації по 
спеціальності 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», лікарів-
інтернів спеціальності 
«Неврологія», 
«Загальна (сімейна) 



практика» лікарів 
неврологів, сімейних 
лікарів (автори:), 2-ге 
видання, 
допрацьоване та 
доповнене; 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 
2018. – 132 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт..
Керівництво постійно 
діючим гуртком СНТ 
на кафедрі нервових 
хвороб

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член асоціації 
неврологів, 
нейрохірургів та 
наркологів України, 
член асоціації 
кардіоневрологів 
України, член ЕАN, 
член асоціації 
реабілітологів

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
29 років

36674 Головаха 
Максим 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 000051, 

виданий 
22.11.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 013727, 
виданий 

27.12.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008328, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 008117, 

виданий 
26.10.2012

21 ВБ 1.12. 
Сучасна 
травматологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Golovakha M. L. 
Сomparison of 
theoretical fixation 
stability of three devices 
employed in  medical 
opening wedge high 
tibial osteotomy: a 
finite element analysis / 
M. L Golovakha, 
Weniamin Orljanski, 
Karl- Peter Benedetto, 
Sergey Panchenko, 
Philippe Büchler, 
Philipp Henle and Emin 
Aghayev. // BMC. 
Musculoskeletal 
Disorders 2014,15:230 - 
DOI: 10.1186/1471-
2474-15-230 (3 стор. 
належить автору)
2. Engvall A.. 
Diagnostic Accuracy of 
2-Dimensional 
Computed Tomography 
for Articular 
Involvement and 
Fracture Pattern of 
Posterior Malleolar 
Fractures / A. Engvall, 



M. Golovakha, 
E.Pereira, J. Torrent, D. 
Haverkamp, I. Bojanic, 
M. Sousa, O. Castro 
Aragon, A. Russo // 
Foot Ankle 
International 37:75-82 
january 2016 with 31 
reads. Impact 
Factor:1.51 
DOI:10.1177/1071 (0,3 
стор. належить 
автору)
3. Golovakha M. 
Improvement of 
physical rehabilitation 
in congenital clubfoot / 
M. Golovakha, K.  
Prusik // Journal Of 
Health Sciences.- 2013.- 
Vol. 3, № 8.- Р. 37-46   
(7 стор. належить 
автору). 
4. Головаха М. Л. 
Результати 
застосування 
малоінвазивної 
методики лікування 
вивихів 
акроміального кінця 
ключиці / М. Л. 
Головаха, І. В. Шишка, 
І. М. Забєлін // 
Лікарська справа. - 
2013. - № 4. - С. 127-
131. (3 стор. належить 
автору).
5.Краснопьоров С. М. 
Особливості 
діагностики 
пошкоджень 
зв’язкового апарату 
латерального відділу 
надп'ятково – 
гомілкового суглоба  у 
гострому періоді / С. 
М. Краснопьоров, И. 
В. Шишка, М. Л. 
Головаха // Лікарська 
справа. - 2015. - № 5-
6. - С. 58-65 (6 стор. 
належить автору).
6. Golovakha M. L. 
Evaluation of the 
results of surgical 
treatment of ankle 
fractures with the 
tibiofibular 
syndesmosis injury / M. 
L. Golovakha, M. A. 
Kozhemyaka, S. O. 
Maslennikov // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2016. – № 6 (99). – 
С. 72–76. DOI: 
10.14739/2310-
1210.2016.6.85529 
(Web of Science)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Красноперов С. Н. 
Биомеханическое  
исследование 
прочности 
восстановленных 
связок латерального 
отдела 



голеностопного 
сустава / С. Н. 
Красноперов, М. Л. 
Головаха // 
Ортопедия 
травматология  и 
протезирование. – 
2014. – № 2. – С. 74 – 
81 (2 стор. належить 
автору).
2. Головаха М. Л. 
Восстановление 
передней 
крестообразной 
связки при гонартрозе 
/ Головаха М. Л., 
Орлянский В., 
Титарчук Р. В., 
Бенедетто К. П. // 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№1. – 2015. – С. 93 - 
101(3 стор. належить 
автору).
3. Кожемяка М. А. 
Моделирование 
фиксации  берцовых 
костей 
напряженными 
петлями при 
повреждениях 
межберцового 
синдесмоза /                             
М. А. Кожемяка, М. Л. 
Головаха, С. Н. 
Панченко, В. 
Красовский, А. 
Шевелев // 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№3. – 2015. –  С. 27-
35. (4 стор. належить 
автору).
4. Головаха М. Л. 
Первый опыт 
хирургического 
лечения свежих 
вывихов 
акромиального конца 
ключицы под 
эндоскопическим 
контролем / М. Л. 
Головаха, И. В. 
Шишка, И. Н. 
Забелин // 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№4. – 2015. –  С. 11-16. 
(3 стор. належить 
автору).
5. Головаха М. Л. 
Реконструкция задней 
крестообразной 
связки  коленного 
сустава по технологии 
«Onlay» / Диденко И. 
В., Красноперов С. Н., 
Титарчук Р. В.,  
Бенедетто  К. П., 
Орлянский В. // 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№3. – 2017. – С. 73-84. 
(3 стор. належить 
автору).
6.  Головаха М. Л. 
Эффект расширения 



костных каналов 
после реконструкции 
передней 
крестообразной 
связки. Головаха М.Л.,  
Красноперов С. Н. / 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№2. – 2018. – С. 95-
107. (5 стор. належить 
автору).
7. Головаха М. Л.  
Закрытые дефекты  
капсулы 
тазобедренного 
сустава пропиленовой 
сеткой. Клинико – 
биохимическое  
исследование / 
Масленников С. О.,
Панченко С. П.  
Головаха М. Л. // 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. – 
№4. – 2018. – С.107 -
115.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Головаха М. Л. 
Повреждения хряща 
коленного сустава / 
Корж Н. А., Головаха 
М. Л., Орлянский В..- 
Запорожье: Просвіта. 
- 2013.-126 с. (100 
стор. належить 
автору)
2. Головаха М. Л. 
Повреждения задней 
хрестообразной 
связки / М. Л. 
Головаха, В. 
Орлянский, К. П. 
Бенедетто. - 
Запорожье: Просвіта.- 
2017.-92с.  (80 стор. 
належить автору)
3. Травматологія та 
ортопедія : підруч. для 
студентів вищ. мед. 
навч. закладів IV 
рівня акредитації / О. 
А. Бур'янов [та ін.] ; за 
ред.: О. А. Бур'янова, 
В. Г. Климовицького. - 
Вінниця : Нова книга, 
2014. - 416 с. - ISBN 
978-966-382-496-3 . 
(69 стор. належить 
автору)
4. Бурьянов А. 
А.Травматология и 
ортопедия. Учебник 
для студентов высших 
медицинских  
учебных заведений: 
перевод с укр. 
Издания / Бурьянов 
А.А.// Винница: Нова 
Книга. – 2016. – 448с.: 
ил. (69 стор. належить 
автору)
5 Traumatology and 
Orthopedics : textbook 
for students of higher 
medical educational 
establishments of the 



IV level of accreditation 
/ O. A. Burianov [et al.] 
; ed. by.: G. G. Golka, O. 
A. Buryanov ; Ministry 
of health of Ukraine. - 
Vinnytsya : Nova 
Knyha, 2018. - 400 p.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Кожем´яка М.О. 
асистент кафедри 
травматології та 
ортопедії. 
Кандидатська 
дисертація на тему: 
«Експериментально-
клінічне 
обґрунтування 
хірургічного 
лікування переломів 
кісточок з 
ушкодженням 
міжгомілкового 
синдесмозу»   (14. 
01.21 травматологія).  
Науковий керівник: 
д.мед.н., професор  
Головаха Максим 
Леонідович. Захист 14 
грудня 2018 року.  

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Член редколегії 
періодичного 
видання: Журнал 
«Літопис», 
«Травматологія, 
ортопедія та 
протезування», 
«Запорізький 
медичний журнал». 
«Вісник ортопедія, 
травматологія та 
протезування»

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент України на 
корисну модель № 
116186 «Спосіб оцінки 
інтеграції  
трансплантата 
передньої 
хрестоподібної 
зв'язки» / Головаха 
М.Л., Краснопьоров 
С.М.,/ Дата реєстрації 
10.05.2017. Бюл. № 9. 
Номер заявки u2016 
12022 
2. Патент України на 
корисну модель № 
117564 «Спосіб 
профілактики 
рецидивуючих 
вивихів стегнового 
компонента 
ендопротеза 
кульшового суглоба 
при великому дефекті 



суглобової капсули» / 
Масленніков С.О., 
Головаха М.Л., 
Забєлін І.М., 
Твердовський А.О./ 
Дата реєстрації 
13.02.2017.Бюл. № 12. 
Номер заявки u2017 
01285 
3. Патент України на 
корисну модель № 
117582 «Спосіб 
профілактики вивихів 
стегнового 
компонента 
ендопротеза 
кульшового суглоба» / 
Масленніков С.О., 
Головаха М.Л., 
Забєлін І.М., 
Твердовський А.О. 
/ Дата реєстрації 
13.02.2017. Бюл. № 12. 
Номер заявки u2017 
01366
4. Патент України на 
корисну модель № 
118657 «Спосіб оцінки 
перебудови 
трансплантата  
передньої 
хрестоподібної 
зв'язки» / Головаха 
М.Л., Красноперов 
С.М., Діденко І.В./ 
Дата реєстрації 
21.11.2016. Бюл. № 16. 
Номер заявки u2016 
11787 
5.Патент України на 
корисну модель № 
120461  «Застосування 
вуглець – вуглецевого 
композитного 
матеріалу як покриття 
елементів ендо – 
екзопротезів в 
травматології та 
ортопедії» / 
Масленніков 
С.О.,Головаха 
М.Л.,Чорний 
В.М.,Чорний В.В./ 
Дата реєстрації 
27.12.2016.Бюл. № 21. 
Номер заявки u2016 
13433

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Методичні вказівки 
по написанню історії 
хвороби при курації 
хворих з 
ушкодженнями та 
захворюваннями 
системи опори та руху 
для студентів 5–го 
курсу медичного 
факультету / Головаха 
М. Л., Івченко Д. В., 
Кудієвський А. В., 
Москальков О. П., 
Чорний В. М., 
Краснопьоров С. М., 
Кожем'яка М. О. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2016. – 12 с.
2.Загальні питання 



травматології та 
ортопедії. 2- е 
видання (переглянуто 
та доповнено) : навч.–
метод. посіб. до 
практичних занять (за 
кредитно – 
модульною системою) 
/ Головаха М. Л., 
Нерянов Ю. М., 
Івченко Д. В., 
Москальков О. П., 
Шишка І. В., Чорний 
В. М., Кожем'яка М. 
О., Краснопьоров С. 
М., Танькут В. О. - 
Запоріжжя: АT 
«Мотор - Січ», 2016. – 
199 с.
3.Збірник методичних 
розробок до 
практичних занять з 
травматології та 
ортопедії (для 
викладачів) / 
Головаха М.Л., 
Івченко Д.В., 
Кудієвський А.В., 
Москальков О.П., 
Чорний В.М., 
Краснопьоров С.М., 
Кожем'яка М.О. - 
Запоріжжя.–ЗДМУ, 
2016.– 48 с.
4.Дегенеративно-
дистрофічні, запальні 
та пухлинні 
захворювання 
суглобів та хребта. 
Природжені 
деформації: навч.-
метод. посіб. (за 
кредитно-модульною 
системою) / М. Л. 
Головаха, Ю. М. 
Нерянов, О. П. 
Москальков, Д. В. 
Івченко, А. В. 
Кудієвський, В. М. 
Чорний, М. О. 
Кожем’яка, С. М. 
Краснопьоров. - 
Запоріжжя, 2017. – 
261 с.
5.Particular questions 
of traumatology. 
(Особливі питання 
травматології): навч. 
посіб. для студентів – 
іноземних громадян V 
курсу медичних 
факультетів / 
Головаха М. Л., 
Краснопьоров С. М., 
Кожем’яка М. О., 
Масленніков С. О. – 
Запоріжжя, 2018. – 
154 с. (англ.)

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
1. Голова Правління 
ГО «Запорізька 
обласна асоціація 
ортопедів-
травматологів»;
2. ВГО «Українська 
Асоціація ортопедів- 
травматологів»Член 



Правління
3. ВГО «Українська 
Асоціація спортивної 
травматології, хірургії 
колінного суглоба та 
артроскопії»Віце-
президент

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
21 рік

147720 Севальнєв 
Анатолій 
Іванович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029848, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018489, 
виданий 

24.12.2007

15 ВБ 1.15 Сучасна 
гігієна.

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Sevalnev A.I. Actual 
problems of exposure 
risk assessment of 
finely dispersed 
aerosols and aerosols of 
nanoparticles/ А. 
I.Sevalnev, L. 
P.Sharavara// 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. − № 2 (107). 
(Web of Science) 
2. Севальнєв А.І. 
Зниження впливу 
професійних ризиків 
на здоров’я 
працівників 
модернізованого 
металургійного 
підприємства / А. І. 
Севальнєв, Л. П. 
Шаравара, І. А. 
Черняк // Запорож. 
мед. журн. - 2015. - N 
1. - С. 87-90.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Куцак А. В. 
Контроль стану 
дозової нагрузки на 
пацієнтів за рахунок 
медичного 
опромінення / А. В. 
Куцак, А. І. Севальнєв, 
М. І. Костенецький, Т. 
О. Прожуган, К. В. 
Кривсун // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2017. - 
Вип. 4(3). - С. 154-158.
2. Оцінка 
апостеріорного 
професійного ризику 
для працівників 
мартенівського цеху / 
Л. П. Шаравара, А. І. 
Севальнєв // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2017. - 
Вип. 4(3). - С. 91-94.
3. Куцак А. В. 
Вивчення рівнів і 
структури доз 
опромінення 
населення від 
природної радіації / А. 
В. Куцак, А. І. 



Севальнєв, М. І. 
Костенецький // 
Міжнародний 
медичний журнал. - 
2017. - Т. 23, № 3. - С. 
88-92.
4. Севальнєв А.І. 
Оцінка ризику 
наслідків опромінення 
для населення 
Запорізької області / 
А.В. Куцак, // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип. 4 том 1, (146) – С. 
40-44.
5. Контроль стану 
дозової нагрузки на 
пацієнтів за рахунок 
медичного 
опромінення / А. В. 
Куцак, А. І. Севальнєв, 
М. І. Костенецький, Т. 
О. Прожуган, К. В. 
Кривсун // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2017. - 
Вип. 4(3). - С. 154-158.
6. Севальнєв А.І. 
Оцінювання 
захворюваності з 
тимчасовою втратою 
працездатності у 
працівників 
підприємства чорної 
металургії [Текст] / A. 
I. Севальнєв, Л. П. 
Шаравара // Актуал. 
питання фармац. і 
мед. науки та. - 2016. - 
N 1. - С. 83-86. 
7. Севальнєв А.І. 
Зниження впливу 
професійних ризиків 
на здоров’я 
працівників 
модернізованого 
металургійного 
підприємства / А. І. 
Севальнєв, Л. П. 
Шаравара, І. А. 
Черняк // Запорож. 
мед. журн. - 2015. - N 
1. - С. 87-90.
8. Севальнєв А. І. 
Дослідження вмісту 
зважених часток в 
атмосферному повітрі 
м. Запоріжжя / А. І. 
Севальнєв, Ю. В. 
Волкова // Сучасні 
медичні технології. – 
2016. - №3(30). – С. 
128-130.
9. Вивчення частоти 
та доз опромінення за 
рахунок 
рентгенодіагностични
х процедур / А. В. 
Куцак, А. І. Севальнєв, 
М. І. Костенецький, К. 
В. Кривсун, Т. О. 
Рибовалова // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2017. – 
Вип. 2 (136). – С. 70-
74.
10. Севальнев А. И. 
Гигиеническая оценка 
содержания 
мелкодисперсной 



пыли в воздухе 
рабочей зоны 
работников 
металлургического 
предприятия полного 
цикла / А. И. 
Севальнев, Л. П. 
Шаравара // Сучасні 
медичні технології. – 
2016. – № 4. – С. 115.
11. Севальнєв А. І. 
Цільове планування 
заходів щодо 
зниження ризиків для 
здоров’я від впливу 
зважених твердих 
часток / А. І. 
Севальнєв, Ю. В. 
Волкова // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2017. - 
Вип. 4(3). - С. 87-91.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
Радіоекологія 
середовища 
життєдіяльності 
населення Запорізької 
області. Монографія / 
Костенецький М.І., 
Севальнєв А.І., Куцак 
А.В. – Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2017. – 151 с. 
ISBN 978-966-417-166-
2.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Куцак А.В., асистент 
кафедри загальної 
гігієни та екології 
ЗДМУ, дисертація на 
тему: «Радіаційно-
гігієнічна оцінка доз 
опромінення 
населення Запорізької 
області та 
обгрунтування шляхів 
зменшення 
радіаційних ризиків 
для здоров'я 
населення»
Наказ МОН України 
від 01.07.2016 р. № 
750 «Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
присвоєння вчених 
звань і присудження 
наукових ступенів від 
1 липня 2016 року» 
Диплом ДК № 
036970.
Науковий керівник: 
зав. кафедри, к.мед.н., 
доцент Севальнєв А.І.
Шаравара Л.П.,  
асистент кафедри 
загальної гігієни та 
екології ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Оцінка та управління 
професійними 



ризиками на 
підприємствах чорної 
металургії» ДК № 
040541 від 28.02.17 р.
Науковий керівник: 
зав. кафедри, к.мед.н., 
доцент Севальнєв А.І.

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства..
Стратегія розвитку м. 
Запоріжжя до 2025 
року. Місія. Бачення 
та напрями розвитку 
(член робочої групи 
стратегічної 
екологічної оцінки 
стратегічного плану 
розвитку м. 
Запоріжжя до 2025 
року).

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Керівник Науково-
дослідного інституту 
медико-біологічних 
проблем (виконання 
токсико-гігієнічних 
досліджень). Дата 
реєстрації - 27.05.2015 
р Наказ ЗДМУ № 
10/1331 від 01.04.2016 
р.
Керівник НДР 
кафедри "Наукове 
обґрунтування оцінки 
та управління 
ризиками в системі 
громадського 
здоров’я" № 
держреєстрації 
0117U006957, кафедра 
загальної гігієни та 
екології, термін 
виконання 2017-
2021рр.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Охорона праці в 
галузі. Методичні 
вказівки для 
викладачів до 
практичних занять зі 
студентами II курсу 
медичного факультету 
ЗВО за спеціальністю 
222 «Медицина» / А.І. 
Севальнєв, М.П. 
Гребняк, Р.А. 
Федорченко, А.В. 
Куцак, Л.П. 
Шаравара, О.В 



Кірсанова., І.А. 
Соколовська, Ю.Д. 
Сушко, В.П. Торгун, 
Ю.В. Волкова. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – 68 с.
2. Гребняк М. П. 
Гігієна та екологія : зб. 
тестових завдань для 
підготов. до 
ліцензійного екзамену 
"Крок-2. Лікувальна 
справа, педіатрія" / М. 
П. Гребняк, A. I. 
Севальнєв ; рец.: В. І. 
Клименко, К. В. 
Александрова ; МОЗ 
України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т, 
Кафедра загальної 
гігієни та екології. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. - 268 с
Рек. Вченою радою 
ЗДМУ (протокол №4 
від 28.11.2017 р.)
3. Загальні питання 
гігієни та екології : 
сценарій оn-line курсу 
для студентів 3-го 
курсу галузі 1201 
«Медицина» 
спеціальності 
7.12010001 
«Лікувальна справа» 
та 7.12010002 
«Педіатрія» / А.І. 
Севальнєв, М.П. 
Гребняк, Р.А. 
Федорченко, А.В. 
Куцак, Л.П. 
Шаравара, О.В 
Кірсанова., І.А. 
Соколовська, Ю.В. 
Волкова. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – 449с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Українська спілка 
працівників 
Держсанепідслужби 
України; (Член 
президіума 
правління)
Українська спілка 
токсикологів (член 
української спілки 
токсикологів)

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
15 років

50715 Різник Ольга 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

10 ВБ 1.16. 
Сучасна 
аспекти 
вивчення 
громадського 
здоров’я

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Mykhailovska N.S., 
Kulynych T.O., Riznyk 
O.I. «The possibilities 



справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060586, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента AД 

004555, 
виданий 

14.05.2020

of prediction the 
coronary heart Disease 
course after community 
acquired pneumonia», 
Wiadomości Lekarskie. 
– 2019. – 72 (10). – P. 
1917-1923.
2. Borisenko 
N.N.,Bushueva I.V., 
Riznyk O.I. «Anti-
Inflammatory, Antiviral 
Veterinary Medicine 
with Immuno-
Modulating Activity» 
Research Journal of 
Pharmacy and 
Technology. – 2019. – 
12(11): November. – Р. 
1-5.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Різник, О. І. 
Особливості 
внутрішньосерцевої 
системної 
гемодинаміки та 
вмісту ендотеліна -1 у 
хворих похилого віку 
на післяінфарктний 
кардіосклероз у 
поєднанні з 
гіпертонічною 
хворобою / О.І. Різник 
// Запорож. мед. 
журн. - 2009. - Т. 11, N 
4. - С. 53-55.
2. Фуштей І.М., Різник 
О.І. Особливості 
впливу інгібіторів 
АПФ і бета-
адреноблокаторів на 
клініко – 
ендотеліальні і 
кардіогемодинамічні 
показники у хворих 
похилого віку на 
ішемічну хворобу 
серця: 
післяінфарктний 
кардіосклероз у 
поєднанні з 
гіпертонічною 
хворобою // Запорож. 
мед. журн. – 2009. – 
№ 3. – С. 49-52.
3. Резник О. И. 
Некоторые факты 
истории развития 
зубоврачевания / О. 
И. Резник // 
Медицина сьогодні і 
завтра. - 2013. - № 4. - 
С. 84-88.
4. Різник О. І. 
Інформованість 
пацієнтів і контроль 
артеріальної 
гіпертензії в умовах 
великого 
промислового міста / 
О. І. Різник // Сучасні 
медичні технології. - 
2015. - № 1. - С. 100-
104.
5. Михайловська Н. С. 
Ефективність 
застосування 
урсодезоксихолевої 



кислоти та L-аргініну 
на тлі базисної терапії 
у хворих на ішемічну 
хворобу серця, 
коморбідну з 
неалкогольною 
жировою хворобою 
печінки / Н. С. 
Михайловська, Л. Є. 
Міняйленко, О. І. 
Різник, О. О. Лісова, Т. 
В. Олійник // 
Буковинський 
медичний вісник. - 
2017. - Т. 21, № 2 (1). - 
С. 31-35.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Клименко В.І., 
Різник О.І. 
Організація 
проведення 
експертизи 
тимчасової втрати 
працездатності в 
закладах охорони 
здоров'я : Навчальний 
посібник до 
практичних занять 
для лікарів-інтернів 
спеціальностей 
«Лікувальна справа» 
та «Педіатрія».- 
Запоріжжя, – 2015. – 
109 с.
2. Клименко В.І., 
Різник О.І. 
Організація 
проведення 
експертизи стійкої 
втрати працездатності 
в закладах охорони 
здоров’я. Навчальний 
посібник до 
практичних занять 
для лікарів-інтернів 
спеціальностей 
«Лікувальна справа» 
та «Педіатрія» : 
Навчальний посібник. 
- Запоріжжя, 2015. –
133 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
1. Керівник 
міжкафедрального 
фантомного центру 
ЗДМУ, згідно наказу 
ректора ЗДМУ № 115 
від 12.02.13 року 
2. Начальник відділу 
сприяння 



працевлаштуванню 
студентів та 
випускників ЗДМУ.
3. Заступник декана 
ФПО ЗДМУ.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Різник О.І., Таранов 
В.В. Навчально - 
методичний посібник 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Соціальна медицина 
та ООЗ», Модуль 2 
для іноземних 
студентів 5 курсу 
міжнародного 
факультету. - 
Запоріжжя, – 2017. – 
65 с.
2. Різник О.І., Таранов 
В.В. Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Соціальна медицина 
і ООЗ», Модуль 1 для 
іноземних студентів 4 
курсу міжнародного 
факультету. - 
Запоріжжя, – 2017. – 
60 с.
3. Різник О.І. 
Навчальний посібник 
з дисципліни «Історія 
медицини», 
конспекти лекцій для 
російськомовних 
іноземних студентів 1 
курсу міжнародного 
факультету. - 
Запоріжжя, – 2017. – 
50 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце: 
Всеукраїнськанауково
–
практичнаконференці
яз 
міжнародноюучастю«
Сучасніаспектимедиц
ини і фармації – 2014» 
(для молодихвчених 
та студентів), м. 
Запоріжжя, ЗДМУ
Кращенко Ганна, 1 
медичний факультет, 
11 група

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Різник О.І., Пушина 
О.С. Спроба 
використання Google 
форм для тестування 
студентів в вищому 
медичному 
навчальному закладі. 
Збірник наукових 
статей. Матеріали III 
міжнародної науково 
практичної 
конференції, 7–8 
червня, Харків, 2017 
р., С. 81-86.
2. Різник О.І. 
Симуляційне 
навчання в медичних 
закладах освіти. 
Матеріали XIV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
присвячена 60-річчю 
ТДМУ 18-19 травня 
2017 року. –  
Тернопіль – С. 104-
105.
3. Різник О.І. 
Ерготерапія - новий 
напрямок підготовки 
фахівців у вищих 
медичних навчальних 
закладах //Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти в 
Україні.-Тернопіль, 
2018. – С. 100-105.
4. Різник О.І. 
Профілактика – 
основа зниження 
смертності від 
хронічних 
неінфекційних 
захворювань. 
MedicalUniversityOfLu
blin. Relevant issues of 
modern medicine: the 
Еxperience of Poland 
and Ukraine. Lublin, 
Republicof Poland, 
2017, Р. 151 - 153
5. Різник О.І. 
Обізнаність щодо 
факторів ризику 
виникнення серцево – 
судинних 
захворювань серед 
працівників 
промислових 
підприємств //  
Актуальні питання 
сучасної медицини і 
фармації. –
Запоріжжя, 2018. - С. 
24 - 25.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
10 років

181496 Білай Іван 
Михайлович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

37 ВБ 1.20. 
Сучасна 
фармакологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 



1978, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003389, 

виданий 
11.02.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 028496, 
виданий 

29.05.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002406, 
виданий 

27.10.1995, 
Атестат 

професора 
12ПP 006329, 

виданий 
20.01.2011

Scopus Web of Science 
Core Collection:
Білай І.М. 
Середньоефективна 
доза 4-аміно-5-
(фуран-2-іл)-4Н-1,2,4-
тріазол-3-тіолу при 
експериментальному 
гепатиті / І.М. Білай, 
Є.О. Михайлюк, В.В. 
Парченко О.І. 
Панасенко, Є.Г. Книш 
// Запорожский 
медицинский журнал. 
– №2(83).– 2014.– С. 
100-102.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Білай І. М. 
Фармакологічна 
безпека комбінації 
аторвастатину з 
триметазидином за 
умов 
експериментальної 
гіперліпідемії / І. М. 
Білай, О. В. Цис, Є. О. 
Михайлюк // 
Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія. - 2018. - 
№ 4-5. - С. 64-68.
2. Білай І. М. 
Дослідження гострої 
токсичності похідних 
1,2,4-триазолу в 
лабораторних умовах 
/ І. М. Білай, О. В. 
Цис, Є. О. Михайлюк 
// Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2018. - Вип. 
29. - С. 312-318.
3. Дослідження 
актопротекторної 
активності похідних 
1,2,4-триазолу в 
експерименті / І. М. 
Білай, О. В. Цис, Є. О. 
Михайлюк, С. І. 
Коваленко, К. П. 
Шабельник // 
Фармакологія та 
лікар. токсикологія. - 
2016. - № 4/5. - С. 50-
54.
4. Дослідження 
гострої токсичності 
похідних 3-бензил-8-
метилксантину / І. М. 
Білай, К. В. 
Александрова, Д. M. 
Данільченко, С. В. 
Левіч, Є. O. 
Михайлюк, О. В. 
Гетало, А. О. 
Остапенко // Збірник 
наукових праць 
співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(5). - С. 27-32.
5. Дослідження 
гіпоглікемічної 
активності похідних 3-
бензил-8-
метилксантину / І. М. 



Білай, К. В. 
Александрова, С. В. 
Левіч, О. С. Шкода, Є. 
O. Михайлюк, Д. М. 
Юрченко, Д. M. 
Данільченко // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2015. - № 
1. - С. 89-92.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Сучасні аспекти 
фармацевтичного 
маркетингу. 
Навчальний  посібник 
для очної та 
дистанційної форми 
навчання провізорів-
інтернів. Навчальний 
посібник. / Білай І.М., 
Бушуєва І. 
В.,Михайлюк Є.О., та 
ін. – ЦМК ВМО МОЗ, 
протокол №2 від 
02.06.2016, 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016.. – 224 с.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Клініко-
фармацевтичні 
аспекти безпеки 
лікарських засобів. Ч. 
ІІІ : навч. посіб. для 
провізорів-інтернів 
спец.«Загальна 
фармація» / І.М. 
Білай, Р.В. Стець, О.В. 
Крайдашенко, О.О. 
Свинтозельський. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – 81 с.
2. Клінічна фармація: 
навч.-метод. посіб. 
для семінарських 
занять слухачів 
передатестаційних 
циклів підвищення 
кваліфікації 
провізорів спец. 
«Організація і 
управління 
фармацією» / І.М. 
Білай, О.В. Цис, Є.О. 
Михайлюк. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – 219 с.
3. Клінічна фармація: 
навч.-метод. посіб. 
для слухачів 
передатестаційних 
циклів підвищення 
кваліфікації 
провізорів спец.і 
«Загальна фармація». 
/ І.М. Білай, Є.О. 
Михайлюк. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – 99 с.



14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робі..
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
кафедри

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Білай І. М. 
Вивчення 
фармакодинамічних 
ефектів лікарських 
засобів природного 
походження / І. М. 
Білай, А. О. 
Остапенко, А. І. Білай 
// Актуальні питання 
сучасної медицини і 
фармації : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (до 50-річчя 
заснування ЗДМУ), 
18-25 квіт. 2018 р., 30 
трав. 2018 р. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – С. 6-7.
2. Михайлюк Є. О. 
Використання 
хмарних технологій 
для організації 
навчання на 
факультеті 
післядипломної освіти 
/ Є. О. Михайлюк, І. 
М. Білай // Актуальні 
питання дистанційної 
освіти та 
телемедицини 2018 : 
матеріали Всеукр. 
наук.-метод. 
відеоконф. з міжнар. 
участю (25-26 квіт. 
2018 р., м. 
Запоріжжя). – 
Запоріжжя ; К. : 
ЗДМУ, 2018. – C. 72.
3. Гепатопротекторні 
властивості похідних 
солей 2-(алкіл-, арил-, 
гетерил-)-4-R-1,2,4-
тріазолу при 
експериментальному 
токсичному гепатиті / 
І. М. Білай, Є. О. 
Михайлюк, Т. С. 
Гоцуля, О. І. 
Панасенко, Є. Г. Книш 
// Фармацевтична 
наука та практика : 
проблеми, 
досягнення, 
перспективи розвитку 



: матеріали ІІ наук.-
практ. інтернет-конф. 
з міжнар. участю, м. 
Харків, 27 квіт. 2018 р. 
– Харків : НФаУ, 2018. 
– С. 333-336.
4. Цис, О. В. Вивчення 
фармакодинаміки 
фітопрепаратів при 
експериментальній 
гіперліпідемії / О. В. 
Цис, І М. Білай // 
Актуальні питання 
сучасної медицини і 
фармації : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (до 50-річчя 
заснування ЗДМУ), 
18-25 квітня 2018 р., 
30 травня 2018 р. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – С. 28.
5. Білай І. М. 
Дистанційні аспекти 
проведення занять з 
клінічної фармації на 
етапі підготовки 
провізорів-інтернів / 
І. М. Білай, М. П. 
Красько, А. О. 
Остапенко // 
Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку) : матеріали 
XV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
17–18 трав. 2018 р.) – 
Тернопіль : ТДМУ, 
2018. – С. 363.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
Фармакологів України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
37 років

7004 Євтушенко 
Валентина 
Михайлівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 007428, 

виданий 
27.05.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001681, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020084, 
виданий 

30.10.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011028, 

виданий 
15.12.2015

28 ВБ 1.21. 
Сучасна 
гістологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
Сирцов В. К. 
Ультраструктурні 
особливості 
епітеліального 
компонента 
передміхурової залози 
людини в 
пренатальному 
періоді онтогенеза / В. 
К. Сирцов, В. М. 
Євтушенко, C. С. 
Ключко // Світ 
медицини та біології. - 



2017. - № 2. - С. 153-
156.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1.Євтушенко В.М. 
Методичні принципи 
викладання теми 
“дихальна система” на 
практичних заняттях з 
гістології [Текст] / С. 
С. Попко, В. М. 
Євтушенко // Мед. 
освіта. - 2018. - N 3. - 
С. 114-116.
2. Ключко C. С. 
Морфологические 
особенности стенки 
маточных труб 
новорожденных / C. С. 
Ключко, В. М. 
Евтушенко, Д. Н. 
Соколовский // 
Вісник проблем 
біології і медицини. - 
2016. - Вип. 2(2). - С. 
143-145.
3. Морфологічні 
особливості 
лімфоїдного 
компоненту слизової 
оболонки маткових 
труб жінок зрілого 
віку / Ключко C. С., 
Євтушенко В. М., 
Соколовський Д. М., 
Шилан К. В. // 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. – 
2016. – Т.4(56). – С. 14 
– 16.
4. Попко С.С. 
Особливості експресії 
PSA структурами 
передміхурової залози 
людини/ Попко С.С., 
Євтушенко В.М. // 
Морфологія. – 2018. – 
Т. 12, №3 – С. 123 – 
127.
5. Сирцов В. К. 
Ультраструктурні 
особливості 
епітеліального 
компонента 
передміхурової залози 
людини в 
пренатальному 
періоді онтогенеза / В. 
К. Сирцов, В. М. 
Євтушенко, C. С. 
Ключко // Світ 
медицини та біології. - 
2017. - № 2. - С. 153-
156.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
Гістологія дитячого 
віку : навч.-наоч. 
посіб. для студ. 1 курсу 
мед. ф-ту, які 
навчаються за фахом 
''Педіатрія''. Ч. 1. 
Загальна гістологія / 
Сирцов, В.К., 
Євтушенко, В.М., 
Сидорова, І.В., Алієва, 



О.Г., Полковніков, Ю. 
Ф., Потоцька, О.І., 
Зідрашко, Г.А. ; МОН. 
- Запоріжжя : ЗДМУ, 
2014. - 161 с. - Затв. 
Вченою Радою ЗДМУ 
(протокол №8 від 
19.03.2014 р.)

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача Ключко С. 
С., яка одержала 
диплом про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата медичних 
наук ДК 027839 від 
28.04.2015 р.
Тема дисертації 
«Морфофункціональн
і особливості шлунка 
щурів в 
постнатальному 
онтогенезі в нормі та 
після введення 
антигена»,  шифр 
14.03.01- нормальна 
анатомія. Захист 22 
січня 2015 р.

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 17.600.04 при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
університеті МОЗ 
України.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Спеціальна 
гістологія : навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять студентів 2 
курсу медичних 
факультетів. Частина І 
/ Попко С.С., 
Євтушенко В.М., 
Таврог М.Л., Алієва 
О.Г., Хитрик А.І., 
Бушман В.С., 
Нечепоренко А.Г. ; за 
ред. В. К. Сирцова. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2018. – 94 с. - Затв. 
ЦМР ЗДМУ (протокол 
№ 1  від 
27.09.2018).94 с.
2. Спеціальна 
гістологія : навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять студентів 2 
курсу медичних 
факультетів. Частина 
ІІ / Попко С.С., 
Євтушенко В.М., 



Таврог М.Л., Алієва 
О.Г., Хитрик А.І., 
Бушман В.С., 
Нечепоренко А.Г. ; за 
ред. В. К. Сирцова. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2018. – 137 с.  Затв. 
ЦМР ЗДМУ (протокол 
№ 1  від 27.09.2018). 
137 с.
3. Цитологія, 
ембріологія, загальна 
гістологія. Робочий 
зошит для студентів ІІ 
курсу медичних 
факультетів / Сирцов 
В.К., Алієва О.Г., 
Потоцька О.І., 
Зідрашко Г.А., 
Завгородня М.І., 
Макєєва Л.В., 
Євтушенко В.М., 
Федосєєва О.В., Таврог 
М.Л., Громоковська 
Т.С., Ключко С.С., 
Хитрик А.І. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2017. – 81 с. - Затв. 
ЦМР ЗДМУ(протокол 
№ 5 від 25.05.2017). 54 
с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку спілки 
анатомів, гістологів, 
ембріологів і 
топографоанатомів 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
28 років

137783 Завгородня 
Наталія 
Григорівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003195, 

виданий 
12.11.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 007085, 
виданий 

21.10.1994, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
000749, 
виданий 

22.10.1998, 
Атестат 

професора ПP 
003219, 
виданий 

16.12.2004

26 ВБ 1.22. 
Сучасна 
офтальмологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Цибульська Т. Е. 
Прогнозування 
ризику прогресування 
набутої міопії у дітей 
шкільного віку / Т. Е. 
Цибульська, Н. Г. 
Завгородня, О. Е. 
Пашкова // 
Офтальмол. журн. - 
2018. - N 1. - С. 7-
12..doi: 
https://doi.org/10.3128
8/oftalmolzh20181712 
(Scopus).
2. Цыбульская, Т. Е. 
Морфометрические 
особенности 
перипапиллярной 
зоны диска 
зрительного нерва у 
детей с 
приобретенной 
миопией, 
ассоциированной с 



синдромом 
недифференцированн
ой дисплазии 
соединительной ткани 
/ Т. Е. Цыбульская, Н. 
Г. Завгородняя, О. А. 
Безденежная // 
Офтальмология. 
Восточная Европа. - 
2018. - Том 8, N 2. - С. 
252-260.(Scopus).
3. Математическая 
модель 
индивидуального 
прогноза вероятности 
прогрессирования 
приобретенной 
миопии у детей / Т. Е. 
Цибульская, Н. Г. 
Завгородняя, Г. А. 
Леженко, Е. Е. 
Пашкова // 
Офтальмология. 
ВосточнаяЕвропа. - 
2018. – Т. 8, N 3. - С. 
410-417. (Scopus)
4. Цибульська Т. Е. 
Прогнозування 
ризику прогресування 
набутої міопії у дітей 
шкільного віку / Т. Е. 
Цибульська, Н. Г. 
Завгородня, О. Е. 
Пашкова // 
Офтальмол. журн. - 
2018. - N 1. - С. 7-12.
5. Цыбульская Т. Е. 
Оценка 
фенотипических 
маркеров синдрома 
недифференцированн
ой дисплазии 
соединительной ткани 
у детей с 
приобретенной 
миопией / Т. Е. 
Цыбульская, Н. Г. 
Завгородняя, Е. Е. 
Пашкова // 
Офтальмол. журн. - 
2017. - N 2. - С. 12-17.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Цибульська, Т. Є. 
Особливості 
біометричних 
показників зорового 
аналізатора у дітей із 
набутою міопією, 
асоційованою із 
синдромом 
недиференційованої 
дисплазії сполучної 
тканини / Т. Є. 
Цибульська, Н. Г. 
Завгородня, О. Є. 
Пашкова. // Архів 
офтальмології 
України. – 2018. -  Т.6, 
№1(10). – С.56-61. 
2. Завгородня Н.Г. 
Особливості анатомо-
топографічних 
параметрів 
переднього відділу 
ока у хворих на 
катаракту, ускладнену 
сублюксацією 



кришталика/ Н. Г. 
Завгородня, А. С. 
Саржевський // Архив 
офтальмологии 
Украины. – 2016. – 
Т.4, №. 2(6). – С.91-95.
3. Завгородня Н.Г. 
Клінічні ознаки 
нестабільності 
зв’язкового апарата 
кришталика / Н.Г. 
Завгородня // Архив 
офтальмологии 
Украины. – Т.4, №. 1. 
– 2016. – С.30-35.
4. Завгородня Н.Г. 
Вплив 
гемодинамічних 
зсувів на розвиток та 
перебіг 
регматогеннихвідшар
увань сітківки / Н. Г. 
Завгородня, А. В. 
Дєдов, О. М. 
Івахненко // Архив 
офтальмологии 
Украины. – 2016. – 
Т.4, №. 2(6). – С.38-
44.
5. Завгородня Н. Г. 
Результати 
факоемульсифікації 
катаракти, що 
ускладнена 
сублюксацією 
кришталика, залежно 
від способу 
встановлення кільця / 
Н. Г. Завгородня, А. С. 
Саржевський // 
Запорожскиймедицин
ский журнал. - 2015. - 
№ 1. - С. 38-41.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
ZavgorodnyaN. Chapter 
11. Lens Diseases / N. 
Zavgorodnya,M.Bezugly 
//Ophthalmology:textb
ook for students of 
higher education 
establishments-medical 
universities, institutes 
and academies / O.P. 
Vitovska, P.A. Bezditko, 
I.M. Bezkorovayna et al. 
- Kyiv : AUS 
MedicinePubl., 2017.- 
P. 343-372. ISBN 978-
617-505-598-4.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Саржевський А.С.
2. Михальчик С.В.
3. Брижань А.О.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Член редколегії 



журнала 
«Архивофтальмологи
иУкраины»
2. Член редколегії 
журнала 
«Запорізький 
медичний журнал»
3. Член редколегії 
Міжнародного 
науково-практичного 
журнала 
«Офтальмологія»
4. Член 
редколегії«Офтальмо
логический журнал»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завгородня Н.Г. - 
Завідувач кафедри 
офтальмології ЗДМУ

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д26.613.05  
Національної 
медичної академії 
післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика МОЗ 
України зі 
спеціальності 
офтальмологія.
Офіційний опонент  6 
докторських та 5 
кандидатських 
дисертацій

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. 97951 Україна, 
МПК (2015.01) 
А61F9/00. Спосіб 
діагностики 
прогресування міопії / 
Т.Є. Цибульська, Н.Г. 
Завгородня, Т.С. 
Завгородня. - № 
u201411918; заявл. 
03.11.2014; опубл. 
10.04.2015, бюл. № 7. - 
2 с.
2. Пат. 122229 
Україна, МПК (2016) 
A61B 3/00. Спосіб 
прогнозу 
прогресування набутої 
міопії у дітей 
шкільного віку / Т.Є. 
Цибульська, Н.Г. 
Завгородня, О.Є. 
Пашкова. - № 
u201707569; заявл. 
17.07.2017; опубл. 
26.12.2017, бюл. № 24. 
– 4 с.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Анатомія ока. 
Методи дослідження в 
офтальмології: навч. 
посібник для 
студентів мед. фак.-тів 
/ Н. Г. Завгородня, Л. 
Е. Саржевська, О. М. 
Івахненко [та ін]. – 



Запоріжжя, 2017. – 76 
с.
2. Оптична когерентна 
томографія – 
сучасний метод 
діагностики патології 
сітківки та зорового 
нерва. Навчальний 
посібник для 
підготовки лікарів-
інтернів спеціальності 
«Офтальмологія». / 
Завгородня Н.Г., 
Безуглий М.Б., 
Поплавська І.О., 
Саржевська Л.Е., 
Цибульська Т.Є., 
Михальчик С.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 70 
с.
3. Окорухові 
порушення та 
амбліопія. Методи 
діагностики та 
лікування. 
Навчально-
методичний посібник 
для лікарів-інтернів 
спеціальності 
«Офтальмологія»: 
Електронне видання / 
Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., 
Резніченко Ю.Г., 
Цибульська Т.Є., 
Михальчик С.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 11 
Mb.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт..
1. Мартинов Д. В. 
(магістр) 
Всеукраїнськанауково
-практична 
конференціямолодихв
чених та студентів з 
міжнародноюучастю 
«Сучасніаспектимеди
цини та фармації-
2016р.» 12-13 травня 
2016р. - м. Запоріжжя. 
– 1 місце.
2. Гончаров А.О. 
(студент 4 курсу) 
Всеукраїнськанауково
-практична 
конференціямолодихв
чених та студентів з 
міжнародноюучастю 
«Сучасніаспектимеди
цини та фармації-
2017р.» 12-13 травня 
2017р.- м. Запоріжжя. 
– 1 місце.
3. Дунаєва Д.А. 
(студентка 4 курсу) 
Всеукраїнськанауково
-практична 
конференціямолодихв
чених та студентів з 
міжнародноюучастю 
«Сучасніаспектимеди



цини та фармації-
2017р.» 12-13 травня 
2017р.- м. Запоріжжя. 
– 3 місце.
4. Кірпиченко Н. 
(студентка 4 курсу) 
Всеукраїнськанауково
-практична 
конференціямолодихв
чених та студентів з 
міжнародноюучастю, 
присвячена дню науки 
«Актуальніпитаннясуч
асноїмедицини і 
фармації-2018р.» - 17-
18 травня 2018р. - м. 
Запоріжжя – 1 місце.
5. Семенко А.І., 
студент 1 мед ф-та  
зайняв 2 місце у II 
етапі Всеукраїнської 
олімпіади з 
офтальмології серед 
студентів медичних 
університетів, 2015 р.;
6. Яна Мовчан, 
студент І мед., 5 курс, 
зайняла 2 місце у 
Всеукраїнській 
науковій олімпіаді з 
офтальмології, яка 
проходила  м. Одеса 
05.2018р.

15. Консультаційні або 
дискусійні публікації..
1. Математическая 
модель 
индивидуального 
прогноза вероятности 
пргрессирования 
приобретенной 
миопии у детей / 
Цыбульськая Т.Е., 
Завгородняя Н.Г.// 
Офтальмология. 
Восточная Европа – 
2018. - Т. 8, № 3. - С. 
410-418.
2. Фенотипические 
маркеры синдрома 
недифференцированн
ой дисплазии 
соединительной ткани 
у детей с 
приобретенной 
близорукостью. 
Цыбульская Т. Е., 
Завгородняя Н. Г., 
Пашкова Е. Е. 
Филатовские чтения-
2017: материалы 
науч.-практ. конф. 
офтальмологов с 
междунар. участием, 
25-26 мая 2017 г. 
Одесса, 2017. С. 222.
3. Предикторы 
прогрессирования 
приобретенной 
миопии у детей 
школьного возраста с 
сопутствующим 
синдромом 
недифференцированн
ой дисплазии 
соединительной 
ткани. Цыбульская Т. 
Е., Завгородняя Н. Г. 
Рефракційний 
пленер’17 : матеріали 



наук.-практ. конф. 
офтальмологів 
України з міжнар. 
участю, 20-21 жовт. 
2017 р., м. Київ.К., 
2017. С. 152–155.
4. Результаты 
комплексного 
лечения 
диабетической 
ретинопатии. / 
Завгородняя Н.Г., 
Михальчик С.В // 
Матеріали наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю [«Філатовські 
читання- 2016»], 
(Одеса, 19-20.05. 2016 
р.). – Одеса. – 2016. – 
С. 132–133.
5. Состояние 
нитрозирующего 
стресса у пациентов с 
хронической 
гликемической 
интоксикацией при 
применении 
комплекса 
антиоксидантов. / 
Завгородняя Н.Г., 
Михальчик С.В // 
Матеріали наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю [«Філатовські 
читання2017»], 
(Одеса, 25-26.05. 2017 
р.). –Одеса. – 2017. – 
С. 108.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
1. Член 
EuropeanVitreoRetinal
Society
2. Член Европейского 
общества 
катарактальных и 
рефракционных 
хирургов (ESCRS)
3. Член Українського 
Товариства 
офтальмологічних 
хірургів
4. Член 
Європейського 
глаукомного 
товариство
5. Член Товариство 
офтальмологів 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
26 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Завідувач МЦ ТОВ 
«Візус»

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

24 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 



рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum
2. Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–
1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 



ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С.310-336.
2. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 



н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 



Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 



//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Європейська 
реальність в 
освітньому просторі 
України // Матеріали 
ІX Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального порядку» 
(12 квітня 2019 року, 
м. Запоріжжя) / М.А. 
Лепський (гол. ред.), 
Т.Ф. Бірюкова (гол. 
ред.), І.О. Кудінов 
(наук. ред.); ред. кол., 
І.І. Капріцин, Т.І. 
Бутченко, В.О. 
Скворець, Є.Г. Цокур. 
Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2019. 164 с. – 
С.72.
6. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 



16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
24 років

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

14 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 1. Utiuzh, I., 
Spytsia, N., Sinitsyna, 
A., Pavlenko, N. (2020). 
Scientific And 
Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112-
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic
al.com/index.php/wisd
om/article/view/315зок
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection;

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І. Г. Контуры 
социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2. Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
3. Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 
медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
4. Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 



// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 
2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
5. Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
6. Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-
158 (Index Copernicus)
7. Утюж І. Г. Соціальні 
смисли розвитку 
освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 
Вип. 34. – С. 79-84.
8. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 
інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
9. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
10. Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
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12. Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 
посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
2. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.
3. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 



фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1.«Гуманітарні виміри 
вищої медичної освіти 
в сучасному 
українському 
суспільстві: соціально-
філософський аспект» 
№ державної 
реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР.
2.Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання:
2.1 «Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії»
2.2 
«Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Качмар 
О.В.«Соціально-
філософська 
рефлексія феномену 
агресії в умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.).
2.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.).
3.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: соціально-
філософський аналіз» 
(2016 р.).
4. Член 
спеціалізованої вченої 



ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) / 
Утюж І.Г., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2018. – 73 с.
2. Утюж І. Г. 
Філософія: навч.-
метод. посіб. для 
студентів І-ІІ курсів 
меди., 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2017. – 71 с.
3. Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p.
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
5. Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109
2. Утюж І. Г. Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48-
52
3. Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus)
4. Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63-
75 
5. Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE «PALE-
2020» POST-
APOCALYPTIC LIFE 
ERA. 15-22.05.2020 // 



Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-
poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
14 років

66001 Туманський 
Валерій 
Олексійович

професор, 
Суміщення

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
MД 004021, 

виданий 
23.05.1986, 

Диплом 
кандидата наук 
MMД 041483, 

виданий 
13.09.1974, 

Атестат 
професора ПP 

000084, 
виданий 

08.06.1988

48 ОК 3. 
Технологія 
планування, 
виконання та 
захисту 
дисертаційного 
дослідження

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Riabokon Yu. Yu. The 
interaction of 
morphological changes 
in the liver with the 
development of 
extrahepatic 
manifestations in 
patients with chronic 
hepatitis C / Yu. Yu. 
Riabokon, V. A. 
Tumanskiy, E. V. 
Riabokon // Патологія. 
– 2018. – Т. 15, № 
1(42). – С. 45–48.
2. Шишкін М. А. 
Особливості 
транскрипційної 
активності генів 
CDH1, CTNNB1 та 
експресії кодованих 
ними молекул Е-
кадгерину, β-катеніну 
на I, II, III, IV стадіях 
розвитку 
колоректальної 
аденокарциноми / М. 
А. Шишкін, В. О. 
Туманський // 
Патологія. – 2018. – Т. 
15, № 2(43). – С. 221-
228.
3. Туманский В. А. 
Дуктулярная реакция, 
или печеночный 
репаративный 
комплекс: 
иммуногистохимическ
ие особенности при 
циррозе печени у 
больных хроническим 
гепатитом / В. А. 
Туманский, С. В. Фень 
// Патологія. – 2018. – 
Т. 15, № 1(42). – С. 18–
28.
4. Туманский В. А. 
Особенности 
иммуногистохимическ
ой экспрессии Kі-67, 
p16INK4a, HPV16 в 
цервикальной 
интраэпителиальной 
неоплазии и раке 
шейки матки / В. А. 
Туманский, З. А. 
Пирогова // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 2(40). – С. 202–



208.
5. Туманский В. А. 
Особенности 
иммуногистохимическ
ой экспрессии MUC1, 
MUC2, MUC5AC, Cdx-2 
и их значение в 
гиперпластических 
полипах и в 
аденокарциноме 
желудка кишечного 
типа / В. А. 
Туманский, Т. А. 
Христенко // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
5(104). – С. 629–636.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Туманский В.А., 
Христенко Т.А. 
Особенности 
иммуногистохимическ
ой єкспрессии MUC1, 
MUC2, MUC5AC, Cdx-2 
и их значение в 
гиперпластических 
полипах и в 
аденокарцинме 
желудка кишечного 
типа // Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – Т. 19. - № 
5(104). – С. 629-636.
2. Туманский В.А., 
Христенко Т.А. 
Особенности 
экспрессии MMP-2, 
TIMP-1 в 
гиперпластических 
полипах и 
аденокарциноме 
желудка кишечного 
типа // Морфологія. – 
2017. – Т.11. -  №3. – 
С.21-28.
3. Туманский В.А., 
Коваленко И.С. 
Раковые стволовые и 
мезенхимальные 
стволове клетки в 
протоковой 
аденокарциноме 
поджелудочной 
железы // Патологія. 
– 2019. – Т. 16. - 
№1(45). – С.131-138. 
4. Туманський В.О., 
Фень С.В., Туманська 
Л.М. Хронічні 
стеатогепатити в 
трепанобіоптатах 
печінки: 
патоморфологія 
активності та 
репаративних 
процесів // Вісник 
Вінницького 
національного 
медичного 
університету. – 2019. – 
Т. 23. - №1(90). – С. 
46-53. 
Туманський В.О., 
Туманська Л.М. Фень 
С.В., Куртєв А.В. 
Сучасна морфологічна 



характеристика 
алкогольного, 
неалкогольного і 
токсичного 
стеатогепатита // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2019. – Т. 23. - 
№2(90). – С. 124-129.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Патоморфологія: 
Національний 
підручник / за ред. 
В.Д. Марковського та 
В.О.Туманського. - 
Київ: ВСВ 
«Медицина». - 2015. – 
936 с.
2. Шифрин Г.А., 
Туманский В.А., 
Колесник Ю.М. 
Виталология. – 
Запорожье: Дикое 
поле, 2018. – 288с.
3. Колесник Ю.М., 
Туманский В.А., 
Шифрин Г.А. Основы 
врачебной 
компетентности. – 
Запорожье: Дикое 
поле. – 2013. – 376 с.
4 Цераидис Г.С., 
Федотов В.П., Дюдюн 
А.Д., Туманский В.А. 
Гистопатология и 
клиническая 
характеристика 
дерматозов. – 
Днепропетровск-
Харьков-Запорожье: 
ЧП Свидлер, 2004. - 
550 с.
5. Пермяков Н.К., 
Хучуа А.В., Туманский 
В.А.  
Постреанимационная 
энцефалопатия. - М.: 
Медицина. 1986. -240 
с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
� Кандидатська 
дисертація ас. Фень 
С.В. «Хронічний 
стеатогепатит: 
патоморфологічна 
характеристика 
перебігу та 
несприятливих 
наслідків» 2019 рік
� Кандидатська 
дисертація ас. 
Христенко Т.О. 
«Молекулярно-
імуногістохімічна 
харакетристика 
гіперпластичних 
поліпів та 
аденокарциноми 
шлунка кишкового 
типу» 2018 рік
Кандидатська 



дисертація аспір. 
Чепець О.В. 
«Патоморфологічна і 
молекулярно-
генетична 
характеристика 
інвазивно-
метастатичних 
властивостей 
ендометріоїдної 
аденокарциноми 
матки» 2017 рік.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
НДР, що 
фінансувалися МОЗ 
України: 
1.«Раннє 
молекулярно-
генетичне та 
імуногістохімічне 
прогнозування 
схильності до 
прогресування раку 
легенів та органів 
травлення» (2017-
2019 рр) № 
держреєстрації 
0117U002580
2.« Дослідження 
інвазивно-
метастатичних  
властивостей пухлин і 
їх раннє 
прогнозування в 
біоптатах хворих» 
(2014-2016 рр) № 
держреєстрації 
0114U000967.
3. «Морфогенез і 
рання діагностика 
онкологічних, 
серцево-судинних 
захворювань, фіброзу 
печінки та 
підшлункової залози» 
(2011-2013рр) № 
держреєстрації 
0111U005859
З 2003 року - 
головний редактор 
наукового фахового 
видання України 
журналу «Патологія», 
який індексується у 
Web of Science Core 
Collection та більш ніж 
30-ма міжнародними 
наукометричними 
базами. 
Член редакційної 
колегії «Запорожского 
медицинского 
журнала» і журналів 
«Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики», 
«Морфология», 
«Архив патологии», 
«Клиническая и 
экспериментальная 
морфология».

10. Організаційна 



робота у закладах 
освіти
Проректор з наукової 
роботи ЗДМУ.

11. Участь у атестації 
наукових працівників
З 2011 року - голова 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 17 
600.04 із захисту 
докторських і 
кандидатських 
дисертацій з 
нормальної анатомії, 
патологічної анатомії, 
патологічної 
фізіології.

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Туманський В.О., 
Варинський Б.О., 
Фень С.В. Патент 
України на винахід № 
116968 від 25.05.2018 
Спосіб хромато-мас-
спектрометричного 
визначення 
холестеролу, 
стеаринової та 
пальмітінової кислот в 
біологічному 
матеріалі / 
Туманський В.О., 
Варинський Б.О, Фень 
С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u201610030; 
заявл 03.10.2016; 
опубл. 10.08.2017, 
Бюл. №15. 
2. Туманський В.О., 
Фень С.В. Патент на 
корисну модель № 
108321 Україна, 
МПК7(2016.01) 
G01N21/00, G01N1/00. 
Спосіб визначення 
двовалентного заліза 
в біопсійному 
матеріалі / 
Туманський В.О., 
Фень С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № 
u201600602;заявл 
25.01.2016; опубл. 
11.07.2016, Бюл. №13. 
3. Туманський В.О., 
Фень С.В. Патент на 
корисну модель 
№112148 Україна, 
МПК7(2016.01) 
G01N21/00, А61В1/00 
Спосіб визначення 
ступеня стеатоза в 
біоптатах печінки / 
Туманський В.О., 
Фень С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № 
u201604674;заявл 
26.04.2016; опубл. 
12.12.2016, Бюл. №23.
4. Туманський В.О., 
Коваленко І.С., 
Баударбекова М.М. 



Патент на корисну 
модель №121531 
Україна, 
МПК(2017.01) G01N 
21/00, G06К 9/00 
Спосіб визначення 
розповсюдженості 
десмоплазії і фіброзу 
строми в злоякісних 
епітеліальних 
пухлинах / 
Туманський В.О., 
Коваленко І.С., 
Баударбекова М.М..; 
заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u 2017 05771; 
заявл 02.10.2017; ; 
опубл. 12.12.2017, Бюл. 
№23. 
Туманський В.О., 
Шишкін М.А. Патент 
України на корисну 
модель №128509 UA 
від 25.09.2018, МПК 
G01 N21/01 (2016.01) 
Спосіб прогнозування 
схильності до 
прогресування 
зубчастих поліпів 
дистальних відділів 
товстої кишки / 
Туманський В.О., 
Шишкін М.А.; 
заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u 2018 02219; 
заявл 05.13.2018; ; 
опубл. 25.09.2018, 
Бюл. №18.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
Судова медицина. 
Електронний 
навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ІV курсу 
медичних факультетів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» 
напряму підготовки 
1201 «Медицина» 
спеціальностей 
«Лікувальна  справа», 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, Л. М. 
Туманська. – 
Запоріжжя, 2018. (261 
Mb).
2. Forensic medicine. 
(Судова медицина). 
Електронний 
навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни для 
студентів – іноземних 
громадян ІV курсу 
медичних факультетів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» 
напряму підготовки 



1201 «Медицина» 
спец. «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». 
/ В. О. Туманський, Л. 
М. Туманська. – 
Запоріжжя, 2018. (317 
Mb).
3. Загальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Стоматологія» 
/ В. О. Туманський, С. 
І. Тертишний, В. О. 
Шаврін, Т. В. 
Шулятнікова. - 2-ге 
вид., доопрац. та 
допов – Запоріжжя, 
2018. – 96 с.
4. Загальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Лікувальна 
справа» та 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, С. І. 
Тертишний, Ю. Ф. 
Полковніков, М. А. 
Шишкін, М. М. 
Баударбекова, О. І. 
Сиротін, В. Є. Вотєва. - 
2-ге вид., доопрац. та 
допов. – Запоріжжя, 
2018. – 80 с.
5. Спеціальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Стоматологія». 
/ В. О. Туманський, С. 
І Тертишний, В. О. 
Шаврін, Т. В. 
Шулятнікова. – 
Запоріжжя, 2018. – 
108 с.
6. Спеціальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Лікувальна 
справа» та 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, С. І. 
Тетришний, М. А. 
Шаврін, Ю. Ф. 
Полковніков, М. А. 
Шишкін, М. М. 
Баударбекова, О. І. 
Сиротін, В. Є. Вотєва. 
– Запоріжжя, 2018. – 
84 с.
7. General Pathology. 
(Загальна патологія) : 
практикум для 
студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / С. І. 
Тертишний, В. О. 
Туманський М. М. 
Баударбекова, І. С. 
Коваленко, З. О. 
Пирогова. – 
Запоріжжя, 2018. – 71 
с. (англ.).
8. Systemic Pathology. 



(Системна патологія) : 
практикум для 
студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / С. І. 
Тертишний, В. О. 
Туманський М. М. 
Баударбекова, І. С. 
Коваленко, З. О. 
Пирогова. – 
Запоріжжя, 2018. – 70 
с. (англ.).

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Перший віце-
президент Асоціації 
патологоанатомів 
України.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
48 років

155727 Михайловсь
ка Наталія 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000248, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 007706, 

виданий 
27.06.2000, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

018488, 
виданий 

24.12.2007, 
Атестат 

професора 
12ПP 009797, 

виданий 
23.09.2014

23 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
вивчення 
внутрішніх 
хвороб

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Mykhailovska N. S. 
The interrelationship 
between the 
cardiovascular 
remodeling indicators 
and the state of bone 
mineral density in 
women with coronary 
artery disease / N. S. 
Mykhailovska, I. O. 
Stetsiuk // Патологія. 
– 2019. – Т. 16, 
№1(45). – С. 53-59. 
2. Mykhailovska N. S. 
The indicators of the 
bone tissue 
mineralization 
abnormalities in 
women with coronary 
artery disease in the 
post-menopausal 
period / N. S. 
Mykhailovska, І. О. 
Stetsiuk // Патологія. 
– 2018. – Т. 15, № 
2(43). – С. 136–141.
3. Mykhailovska N. S. 
Сlinical and 
pathogenetic role of 
immunoinflammatory 
activation and 
endothelial dysfunction 
in patients with 
coronary heart disease 
associated with 
hypothyroidism under 
the results of cognitive 
modeling / N. S. 
Mykhailovska, T. V. 
Oliynyk // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – Т.19, № 1 
(100). – С.4-8.



4. Mykhailovska N. S. 
The peculiarities of 
adiponectin and 
resistin 
interrelationships with 
the components of 
metabolic syndrome in 
patients with coronary 
heart disease and 
concomitant 
nonalcoholic fatty liver 
disease / N. S. 
Mykhailovska, L. Ye. 
Miniailenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - № 5. - С. 25-
30. 
5. Михайловська Н. С. 
Dynamics of structural, 
functional and 
vegetative changes of 
heart under the 
influence of combined 
therapy with the use of 
ursodeoxycholic acid 
and L-arginine in 
patients with coronary 
heart disease associated 
with nonalcoholic fatty 
liver disease / N. S. 
Mykhailovska, L. Ye. 
Miniailenko // 
Патологія. – 2017. – 
№2. – C. 142 – 148.
6. Михайловська Н.С. 
The state of vascular 
endothelium, clinical 
and metabolic features 
of patients with 
coronary heart disease 
combined with 
nonalcoholic fatty liver 
disease / Н.С. 
Михайловська, Л.Є. 
Міняйленко // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14. - № 1 (39). – С.62-
67.  (Web of Science).
7. Mykhailovska N.S. 
The possibilities of 
prediction the coronary 
heart disease course 
after community 
acquired pneumonia / 
N.S. Mykhailovska [et. 
all] // Wiadomości 
Lekarskie. – 2019. – 
№10. – Р.1917-1923. 
(Scopus)
8. Mykhailovska N. S. 
The diagnostic and 
prognostic value of 
biomarkers in women 
with coronary artery 
disease and 
osteoporosis / N.S. 
Mykhailovska [et. all] 
// Archives of the 
Balkan Medical Union. 
– 2020. Vol. 55, № 1. – 
P. 31-39. (Scopus)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
Михайловська Н. С. 
Маркери ранньої 
діагностики стеатозу 
печінки у хворих на 



ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська, Л. Є. 
Міняйленко, Л. Н. 
Сергєєва, Т. В. 
Олійник // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2018. � Т. 23, №2 
(86). – С. 47-54.
2. Михайловська Н. С. 
Ефективність 
застосування 
урсодезоксихолевої 
кислоти та L-аргініну 
на тлі базисної терапії 
у хворих на ішемічну 
хворобу серця, 
коморбідну з 
неалкогольною 
жировою хворобою 
печінки / Н. С. 
Михайловська, Л. Є. 
Міняйленко, О. І. 
Різник, О. О. Лісова, Т. 
В. Олійник // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2017. –  №2. –   С. 31-
35.
3. Михайловська Н. С. 
Взаємозв’язок 
неалкогольної 
жирової хвороби 
печінки з 
компонентами 
метаболічного 
синдрому у хворих на 
ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська, Л. Є. 
Міняйленко // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2016. – Т. 20, №1(77). 
– С. 79-84. 4. 
Михайловська Н. С. 
Особливості 
імунозапальної 
активації та 
функціонального 
стану ендотелію у 
хворих на ішемічну 
хворобу серця, 
асоційовану з 
гіпотиреозом / Н. С. 
Михайловська, Т. В. 
Олійник // Проблеми 
ендокринної 
патології. – 2015. – № 
4 (54) – С. 37–43.
5. Михайловська Н. С. 
Клініко-патогенічна 
роль імунозапальних 
порушень та 
ендотеліальної 
дисфункції у хворих 
на ішемічну хворобу 
серця, коморбідну з 
гіпотиреозом (огляд 
літератури) / Н. С. 
Михайловська, Т. В. 
Олійник // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2015. – Т.19, №1 (73). 
– С.227-231.
6. Михайловська Н. С.  
Клинические 
особенности ИХС у 
женщин в 



постменопаузальном 
периоде в 
зависимости от 
степени нарушения 
минеральной 
плотности костной 
ткани / Н. С. 
Михайловська, І. О. 
Шевченко, О. В. 
Никитюк // Актуальні 
питання 
фармацевтичної та 
медичної науки і 
практики. – 2015. –  
№ 2 (18). – С.62-67.
7. Михайловська Н. С. 
Багатофакторна 
статистична модель 
прогнозування 
перебігу Q-інфаркту 
міокарда, 
коморбідного з 
метаболічним 
синдромом / Н. С. 
Михайловська // 
Архів клінічної 
медицини. –  2014. – 
№1. –– C.34-36.
8. Михайловська Н. С. 
Стан 
внутрішньосерцевої 
гемодинаміки та 
структурно-
функціональна 
перебудова серця 
після перенесеного Q-
інфаркту міокарда, 
асоційованого з 
метаболічним 
синдромом / Н. С. 
Михайловська // 
Сучасні медичні 
технології. – 2014. – 
№1 (21).– С.55-64.
9. Михайловська Н. С. 
Нейрогуморальні та 
імунозапальні 
порушення у хворих 
на Q-інфаркт міокарда 
з метаболічним 
синдромом / Н. С. 
Михайловська  // 
Проблеми 
ендокринної 
патології. – 2014.   
№2.– С.30-35.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
Михайловська Н. С. 
Надання невідкладної 
допомоги в практиці 
сімейного лікаря в 
разі ужалень, укусів, 
електротравм, 
утоплень, дії низьких 
та високих 
температур: навч.  
посіб. / Н. С. 
Михайловська, О. В. 
Шершньова. Т. О. 
Кулинич. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 115 с.
2. Михайловська Н. С. 
Надання невідкладної 
допомоги в практиці 
сімейного лікаря при 
зупинці серцевої 
діяльності та 



зовнішнього дихання: 
навч. посіб. / Н. С. 
Михайловська. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 119 с.
3. Михайловська Н. С. 
Надання невідкладної 
допомоги в практиці 
сімейного лікаря при 
больовому синдромі 
навч. посіб. / Н. С. 
Михайловська, Г. В. 
Грицай. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2014. – 119 с.
4. Михайловська Н. С. 
Надання невідкладної 
допомоги в практиці 
сімейного лікаря при 
судомах та втраті 
свідомості: навч.посіб. 
/ Н. С. Михайловська, 
Г. В. Грицай. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 119 с.
5. Михайловська Н. С. 
Надання невідкладної 
допомоги в практиці 
сімейного лікаря при 
гострому коронарному 
синдромі, аритміях, 
гіпертензивному кризі 
та  
бронхообструктивном
у синдромі: навч. 
посіб. / Н. С. 
Михайловська, Т. О. 
Кулинич, О. О. Лісова. 
– Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 113 с.
6. Михайловська Н. С. 
Сучасні  принципи 
діагностики, 
профілактики та 
лікування ВІЛ-
інфекції в практиці 
сімейного лікаря: 
навч. посіб. / Н. С. 
Михайловська, Т. О. 
Кулинич. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 165 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Олійник Тетяна 
Вікторівна, захищена 
дисертація 15.05.2017 
р. у Спеціалізованій 
вченій раді 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету Д 
17.600.02 на тему: 
«Оптимізація 
діагностики та 
лікування ішемічної 
хвороби серця, 
коморбідної з 
гіпотиреозом, на 
підставі визначення 
клініко-
патогенетичної ролі 
нейрогуморальних та 
імунозапальних 
порушень», диплом 



кандидата медичних 
наук ДК № 04658.
2. Кулинич Таміла 
Олегівна захищена 
дисертація 13.06.2018 
р. у Спеціалізованій 
вченій раді 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету Д 
17.600.02 на тему: 
«Особливості 
перебігу, оптимізація 
діагностики та 
лікування ішемічної 
хвороби серця після 
перенесеної 
негоспітальної 
пневмонії», диплом 
кандидата медичних 
наук ДК №049072.
3. Міняйленко Любов 
Євгеніївна захищена 
дисертація 4.04.2018 
р. у Спеціалізованій 
вченій раді 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету Д 
17.600.02 на тему: 
«Нейрогуморальні 
порушення у хворих 
на стабільну 
стенокардію 
напруження, 
асоційовану з 
неалкогольною 
жировою хворобою 
печінки, та їх 
медикаментозна 
корекція», диплом 
кандидата медичних 
наук ДК №048066.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Кафедральна НДР  
на тему: «Ішемічна 
хвороба серця, 
асоційована з 
супутньою патологією 
внутрішніх органів: 
клініко-патогенетичні 
та прогностичні 
аспекти, моніторинг 
факторів ризику, 
удосконалення 
діагностики, 
обґрунтування 
диференційованих 
підходів до 
профілактики, 
лікування та медичної 
реабілітації» 
запланована і 
виконана згідно з 
планом (Термін 
виконання: 01.2014-
12.2018; № державної 
реєстрації 
0114U001959).
2. Кафедральна НДР  
на тему: «Клініко-
патогенетичні, 
прогностичні та 



лікувально-
діагностичні аспекти 
кардіоваскулярної 
патології з різними 
коморбідними 
станами» (Термін 
виконання: 12.2018-
11.2023; № державної 
реєстрації 
0118U007138).
3. Член редакційної 
колегії журналу 
«Патологія» (Web of 
Science Core 
Collection)

11. Участь у атестації 
наукових працівників
1. Вчений секретар 
спеціалізованої Вченої 
Ради Запорізького 
державного 
медичного 
університету МОЗ 
України Д 17.600.02
2. Член 
спеціалізованої Вченої 
Ради ДЗ 
«Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» та ДУ 
«Інститут 
гастроентерології 
НАМН України»  Д 
08.601.02 

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. на корисну 
модель 991317 
Україна, МПК 
(2014.01) A61К 33/00. 
Спосіб лікування 
ішемічної хвороби 
серця у хворих з 
гіпофункцією 
щитоподібної залози / 
Михайловська Н. С., 
Олійник Т. В.; 
заявники і 
патентовласники 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Михайловська 
Наталія Сергіївна, 
Олійник Тетяна 
Вікторівна. - № 
u201401710 ; заявл. 
21.02.2014 ; опубл. 
25.06.2014, Бюл. № 
12.
2. Пат. 92439 Україна, 
МПК (2014.01) А 61К 
31/00. Спосіб 
лікування ішемічної 
хвороби серця у 
хворих на 
негоспітальну 
пневмонію / Н. С. 
Михайловська , Т. О. 
Кулинич, О. В. 
Кулиничю. - № u 2014 
03574; заявл. 
07.04.2014; опубл. 
11.08.2014, бюл. №15. 
3. Пат. 99835 Україна, 
МПК (2015.01) А61К 
31/00, А61Р 9/00. 
Спосіб лікування 
стабільної стенокардії 
напруження у хворих 
з неалкогольною 



жировою хворобою 
печінки / Н. С. 
Михайловська, Л. Є. 
Міняйленко, Я. М. 
Михайловський, Д. П. 
Іпатова, О. О. 
Зеленіна. № u 2015 
00040;заявл. 05.01.15 ; 
опубл. 25.06.15, Бюл. 
№ 12.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Михайловська Н.С. 
Пропедевтика 
внутрішніх хвороб (за 
професійним 
спрямуванням). 
Модуль 1: навчально-
методичний посібник 
для студентів 3-4 
курсу медичного 
факультету 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / Н. С. 
Михайловська, Т.О. 
Кулинич, І.О. Стецюк. 
– Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, прот. № 1 від 
26.09.2019. – 235 с.
2. Михайловська Н.С. 
Пропедевтика 
внутрішніх хвороб (за 
професійним 
спрямуванням). 
Модуль 2: навчально-
методичний посібник 
для студентів 3-4 
курсу медичного 
факультету 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / Н. С. 
Михайловська, Т.О. 
Кулинич, І.О. Стецюк. 
– Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, прот. № 1 від 
26.09.2019. – 316 с.
3. Михайловська Н.С. 
Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини (за 
професійним 
спрямуванням) : 
збірник ситуаційних 
завдань для 
підсумкового 
контролю знань 
студентів ІІI-IV курсу 
медичного факультету 
за програмою 
навчальної 
дисципліни 
«Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини», 
cпеціальність 
«Фізіотерапія, 
ерготерапія» / Н. С. 
Михайловська, О. В. 
Шершньова, І.О. 
Стецюк. – 
Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, прот. № 1 від 
26.09.2019. – 75 с.
4. Михайловська Н.С. 
Пропедевтика 
внутрішніх хвороб (за 



професійним 
спрямуванням) : 
збірник тестових 
завдань для 
підсумкового 
контролю знань 
студентів ІІІ-ІV курсу 
медичного 
факультету, 
cпеціальність 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / Н. С. 
Михайловська, О.В. 
Шершньова, І.О. 
Стецюк. – 
Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, прот. № 1 від 
26.09.2019. – 109 с.
5. Сімейна медицина: 
електронний навч. 
посіб. / Н. С. 
Михайловська, Г. В. 
Грицай, О. В. 
Шершньова, О. О. 
Лісова, Т. О. Кулинич. 
– Запоріжжя, ЗДМУ. – 
53,2МБ
6. Діагностика та 
лікування хвороб 
органів дихання, 
кровообігу, травлення, 
ревматичних хвороб, 
модуль 1: 
електронний навч. 
посіб. / Н. С. 
Михайловська, Г. В. 
Грицай, О. В. 
Шершньова, О. О. 
Лісова, Т. О. Кулинич. 
– Запоріжжя, ЗДМУ. – 
187 КБ
7. General practice – 
familymedicine. Module 
1,2: електронний навч. 
посіб. / Н. С. 
Михайловська, Г. В. 
Грицай. – Запоріжжя, 
ЗДМУ. – 187 КБ

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або… 
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком на 
кафедрі загальної 
практики – сімейної 
медицини та 
внутрішніх хвороб 
ЗДМУ.  
2. Керівництво 
студентом 
Мануйловим С.М., 
який зайняв призова 
(I місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей 
(6.02.2019 р.)
3. Керівництво 
студентом 



(Міняйленко Л.Є.), 
який брав участь в  
LХХ міжнародній 
науково-практичній 
конференції студентів 
и молодих вчених 
«Актуальные 
проблемы 
современной 
медицины и 
фармации 2016» . – 
Мінськ, БГМУ, 
Беларусь . – Диплом 
призера І ст. 
4. Керівництво 
студентом 
(Литвиненко В.О.), 
який брав участь у 
Всеукраїнській 
науково-практична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації 
2016». – ЗДМУ. –  
Сертифікат 
переможця, III місце
5. Керівництво 
студентом 
(Міняйленко Л.Є.),   
який брав участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації-
2017»  – ЗДМУ. –  
Диплом призера І ст.
6. Керівництво 
студентом 
(Коновалова М.О.), 
який брав участь у 
Всеукраїнській 
науково-практична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації-
2017»  – ЗДМУ. –  
Диплом призера І ст.
7. Керівництво 
студентом (Стецюк 
І.О.),  який брав 
участь у 
Всеукраїнській 
науково-практична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації-
2017»  – м. Одеса. –  
Диплом призера ІІІ ст.

15. Науково-
популярні, 
консультаційних, 
дискусійні публікації
1. Михайловська Н.С. 
Медицина 
профілактична / Н.С. 
Михайловська // 
Енциклопедія 
сучасної України. – 
Том 19. – С. 675-676.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Дійсний член 



Європейської академії 
викладачів загальної 
практики EURACT, 
Української асоціації 
сімейної медицини, 
Запорізької обласної 
асоціації сімейних 
лікарів

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
23 роки

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 



наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 



Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.



Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

158160 Колесник 
Михайло 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005651, 

виданий 
01.07.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064322, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044681, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

професора AП 
002096, 
виданий 

10 ВБ 1.7. Сучасна 
кардіологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Роль 
мультимодальної 
візуалізації в 
діагностиці 
некомпактної 
кардіоміопатії 
(клінічний випадок) / 
М. Ю. Колесник, С. В. 
Федьків, М. В. 
Соколова, О. В. 
Нікітюк // Запорож. 
мед. журн. – 2019. – Т. 
21, № 2(113). – С. 270–
275 DOI: 
10.14739/2310-
1210.2019.2.161514.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=1&cacheurlFrom
RightClick=no
2. Колесник М. Ю. 
Диагностическая 
ценность трехмерной 
эхокардиографии и 
спекл-трекинг 
эхокардиографии у 
пациентов после 
инфаркта миокарда с 
вовлечением правого 
желудочка 



26.11.2020 (клинический случай) 
/ М. Ю. Колесник // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – № 6. – С. 
867-872.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=2&cacheurlFrom
RightClick=no
3. Kolesnyk M. Y. 
Reliability of two-
dimensional speckle 
tracking 
echocardiography in 
assessment of left atrial 
function in 
postmenopausal 
hypertensive women / 
M. Y. Kolesnyk, M. V. 
Sokolova // Zaporozhye 
medical journal. – 
2018. – № 1. – P. 19-25.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=3&cacheurlFrom
RightClick=no
4. Сучасні підходи та 
нові методичні 
можливості в 
оцінюванні 
функціонального 
стану дрібних 
лабораторних тварин 
/ Ю. М. Колесник, О. 
В. Ганчева, А. В. 
Абрамов, М. Ю. 
Колесник [та ін.] // 
Патологія. – 2017. – 
№ 3. – С. 364-370. 
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=4&cacheurlFrom
RightClick=no
5. Effect of 
perindopril/amlodipine 
combination on post-
exercise E/e' in patients 
with arterial 
hypertension / M. Y. 
Kolesnyk, O. V. 
Nikitjuk, G. V. Dzyak // 
Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging. – 2016. – Vol. 
17,Supplement 2. – P. 
18-19. 
https://academic.oup.c
om/ehjcimaging/article
/17/suppl_2/ii14/29631
85
6. Carboxy-terminal 
propeptide of 
procollagen type I is an 
independent predictor 
of abnormal global 
longitudinal strain in 



arterial hypertension / 
M. Y. Kolesnyk, G. V. 
Dzyak, O. V. Nikityuk 
[et al.] // Eur Heart J 
Cardiovasc Imaging. – 
2016. – Vol. 
37,Supplement 1. – P. 
853.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=5&cacheurlFrom
RightClick=no

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Роль 
мультимодальної 
візуалізації в 
діагностиці 
некомпактної 
кардіоміопатії 
(клінічний випадок) / 
М. Ю. Колесник, С. В. 
Федьків, М. В. 
Соколова, О. В. 
Нікітюк // Запорож. 
мед. журн. – 2019. – Т. 
21, № 2(113). – С. 270–
275 DOI: 
10.14739/2310-
1210.2019.2.161514.
2. Колесник М. Ю. 
Поширеність 
алельних варіантів 
генів VKORC1, CYP2C9 
і CYP4F2 серед 
жителів Запорізької 
області / М. Ю. 
Колесник, Я. М. 
Михайловський // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2019. – Т. 
12, № 1(29). – С. 53–
58. DOI: 
10.14739/2409-
2932.2019.1.159128.
3. Колесник М. Ю. 
Сучасні 
ехокардіографічні 
підходи до 
діагностики легеневої 
гіпертензії та 
неінвазивного 
визначення тиску в 
легеневій артерії / М. 
Ю. Колесник // 
Кардіохірургія та 
інтервенційна 
кардіологія. – 2018. – 
№ 2 (21). – С. 5-14.
4. Колесник М. Ю. 
Взаємозв’язок 
поліморфізму генів 
CYP2C9, CYP4F2, 
VKORC1 з розвитком 
геморагічних 
ускладнень при 
терапії варфарином у 
хворих з фібриляцією 
передсердь: 
результати 
одноцентрового 



річного 
спостереження / М. 
Ю. Колесник, О. М. 
Камишний, Я. М. 
Михайловський // 
Український 
кардіологічний 
журнал. – 2018. –№ 1. 
– С. 54-60.
5. Колесник М. Ю. 
Неінвазивна 
діагностика ураження 
лівого передсердя: 
діагностичні 
можливості спекл-
трекінг 
ехокардіографії (огляд 
літератури та власні 
спостереження) / М. 
Ю. Колесник, М. В. 
Соколова // Cерце і 
судини. – 2017. - № 3 
(59). – С. 92-100.
Колесник М. Ю. 
Соціальна мережа 
Facebook як 
платформа для 
дистанційної освіти 
лікарів-інтернів за 
спеціальністю 
«загальна практика – 
сімейна медицина»: 
досвід використання / 
М. Ю. Колесник // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2017. –№ 2 (82). – С. 
169-172.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Організація 
навчального процесу 
лікарів-інтернів за 
фахом “загальна 
практика - сімейна 
медицина” на базі 
стажування: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
О.П. Федорова, С.П. 
Пахомова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
І.В. Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. –  
Запоріжжя, 2017. – 79 
с.
2. Основні клінічні 
синдроми в 
пульмонології: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
І.В. Непрядкіна, О.П. 
Федорова, С.П. 
Пахомова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
Т.Ю. Радомська. –  
Запоріжжя, 2018. – 
132 с.
3. Системні васкуліти 
в практиці лікаря 
загальної практики - 
сімейної медицини: 
навч. посіб. / В.І. 
Кривенко, О.П. 
Федорова, С.П. 
Пахомова, І.С. Качан, 
М.Ю. Колесник, І.В. 
Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. – 
Запоріжжя, 2018. – 93 
с.



4. Основні синдроми в 
гематології: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
Т.Ю. Радомська, С.П. 
Пахомова, О.П. 
Федорова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
І.В. Непрядкіна. – 
Запоріжжя, 2018. – 60 
с.
5. Клінічна оцінка 
лабораторних 
досліджень в 
кардіології та 
ревматології : навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
І.С. Качан, С.П. 
Пахомова, О.П. 
Федорова, М.Ю. 
Колесник, І.В. 
Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. –  
Запоріжжя, 2018. – 
121 с.
Фітотерапія інсомнії: 
навч. посіб. / В.І. 
Кривенко, Ю.І. 
Корнієвський, М.Ю. 
Колесник, В.Г. 
Корнієвська, А. В. 
Демченко, Н.Ю. 
Богуславська, С. В. 
Пахомова. – 
Запоріжжя: Карат, 
2018. – 255 с. - ISBN 
978-966-417-172-7.

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії:
Участь у міжнародній 
нараді експертів 
Європи 
«CardiovascularPrevent
ionAdvisoryBoard», 
Іспанія, Кордоба, 
2018, 25-28 листопада
12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. u201001589 
Україна, МПК (2006): 
G01N 33/00, G01N 
21/00. Спосіб оцінки 
експресії 
тромбоцитарних 
рецепторів/ А. В. 
Абрамов, В. В. 
Сиволап, М. Ю. 
Колесник, О. М. 
Камишний; заявник і 
власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
51701; заявл. 15.02.10; 
опубл. 26.07.10, 
Промислова власність 
№ 14.
2. Пат. u201009331 
Україна, МПК: A61K 
31/4365 (2011.01), 
A61Р 9/04 (2006.01) 
Спосіб профілактики 
тромботичних 
ускладнень при 



хронічній серцевій 
недостатності 
ішемічного ґенезу на 
фоні цукрового 
діабету 2 типу/ М. Ю. 
Колесник, В. В. 
Сиволап; заявник і 
власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
57117; заявл. 26.07.10; 
опубл. 10.02.11, 
Промислова власність 
№ 3.
3. Пат. u201404810 
Україна, МПК: A61B 
8/00 (2014.01) Спосіб 
діагностики ураження 
міокарда лівого 
шлуночка у хворих на 
гіпертонічну хворобу 
без ознак гіпертрофії 
лівого шлуночка/ М. 
Ю. Колесник; заявник 
і власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
94009; заявл. 
05.05.14; опубл. 
27.10.14, Промислова 
власність № 20.
4. Пат. № 98016 
Україна, МПК 
(2015.01) A61B 8/00. 
Спосіб оцінки 
ефективності 
антигіпертензивної 
терапії у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
М. Ю. Колесник; 
заявники і 
патентовласники 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Колесник 
Михайло Юрійович. - 
№ u201412624 ; заявл. 
24.11.2014 ; опубл. 
10.04.2015, Бюл. № 7.
5. Пат. № 98017 
Україна, МПК 
(2015.01) A61B 8/00. 
Спосіб оцінки тиску 
наповнення лівого 
шлуночка у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
Колесник М.Ю.; 
заявники і 
патентовласники 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Колесник 
Михайло Юрійович. - 
№ u201412625 ; заявл. 
24.11.2014 ; опубл. 
10.04.2015, Бюл. № 7
Пат. № 102235 
Україна, МПК G09B 
23/28 (2006.01). 
Спосіб діагностики 
патологічного 
ремоделювання 
міокарда у дрібних 
гризунів / Ю. М. 
Колесник, М. Ю. 
Колесник, А. В. 
Абрамов, О. В. 
Ганчева, М. І. 
Федотова; заявник і 



патентовласник 
Запорізький держ. 
мед. ун-т. - № u 2015 
03154; заявл. 06.04.15 
; опубл. 26.10.15, Бюл. 
№ 20.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Профілактичні 
заходи в практиці 
лікарів «загальної 
практики – сімейної 
медицини». Ч.II: 
навч. посіб. / В.І 
Кривенко, О. П. 
Федорова, С. П. 
Пахомова, М. Ю. 
Колесник, І. В.  
Непрядкіна, Т. Ю. 
Радомська, І. С.  
Качан. – Запоріжжя, 
2017. – 264 с.
2. Алгоритми  
діагностично-
лікувальних навичок 
та вмінь з внутрішніх 
хвороб для лікаря 
загальної (сімейної) 
практики: навч. посіб. 
/ В.І. Кривенко, С. П. 
Пахомова, О. П. 
Федорова, М. Ю. 
Колесник,  І. С.  
Качан, І. В.  
Непрядкіна. – 
Запоріжжя, 2017. – 
423 с.
Уніфікований 
щоденник лікаря – 
інтерна зі 
спеціальності 
«загальна практика – 
сімейна медицина»: 
навч.-метод. посіб. / 
В. І. Кривенко, О. П. 
Федорова, С. П. 
Пахомова,  М. Ю. 
Колесник, І. В.  
Непрядкіна, І. С.  
Качан. - Запоріжжя, 
2016. – 102 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
Товариства 
кардіологів, 
Європейської 
Асоціації 
Кардіоваскулярної 
Візуалізації, член 
робочої групи з 
написання 
рекомендацій 
Асоціації фахівців з 
ехокардіографії 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
10 років

11762 Гребенюк професор, І міжнародний Диплом 23 ВБ 3.1. Основи 1. Наявність за останні 



Тетяна 
Володимирів
на

Основне 
місце 
роботи

факультет магістра, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

академічної 
доброчесності

п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 



Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 



менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 



Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

24 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum
2. Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 



України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–
1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І.Г., Спиця 



Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С.310-336.
2. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 



Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Європейська 
реальність в 
освітньому просторі 
України // Матеріали 
ІX Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального порядку» 
(12 квітня 2019 року, 
м. Запоріжжя) / М.А. 
Лепський (гол. ред.), 
Т.Ф. Бірюкова (гол. 
ред.), І.О. Кудінов 
(наук. ред.); ред. кол., 
І.І. Капріцин, Т.І. 
Бутченко, В.О. 



Скворець, Є.Г. Цокур. 
Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2019. 164 с. – 
С.72.
6. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
24 років

158160 Колесник 
Михайло 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005651, 

виданий 
01.07.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064322, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044681, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

професора AП 

10 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
вивчення 
внутрішніх 
хвороб

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Роль 
мультимодальної 
візуалізації в 
діагностиці 
некомпактної 
кардіоміопатії 
(клінічний випадок) / 
М. Ю. Колесник, С. В. 
Федьків, М. В. 
Соколова, О. В. 
Нікітюк // Запорож. 
мед. журн. – 2019. – Т. 
21, № 2(113). – С. 270–
275 DOI: 
10.14739/2310-
1210.2019.2.161514.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=1&cacheurlFrom
RightClick=no
2. Колесник М. Ю. 
Диагностическая 
ценность трехмерной 
эхокардиографии и 
спекл-трекинг 
эхокардиографии у 
пациентов после 
инфаркта миокарда с 



002096, 
виданий 

26.11.2020

вовлечением правого 
желудочка 
(клинический случай) 
/ М. Ю. Колесник // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – № 6. – С. 
867-872.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=2&cacheurlFrom
RightClick=no
3. Kolesnyk M. Y. 
Reliability of two-
dimensional speckle 
tracking 
echocardiography in 
assessment of left atrial 
function in 
postmenopausal 
hypertensive women / 
M. Y. Kolesnyk, M. V. 
Sokolova // Zaporozhye 
medical journal. – 
2018. – № 1. – P. 19-25.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=3&cacheurlFrom
RightClick=no
4. Сучасні підходи та 
нові методичні 
можливості в 
оцінюванні 
функціонального 
стану дрібних 
лабораторних тварин 
/ Ю. М. Колесник, О. 
В. Ганчева, А. В. 
Абрамов, М. Ю. 
Колесник [та ін.] // 
Патологія. – 2017. – 
№ 3. – С. 364-370. 
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=4&cacheurlFrom
RightClick=no
5. Effect of 
perindopril/amlodipine 
combination on post-
exercise E/e' in patients 
with arterial 
hypertension / M. Y. 
Kolesnyk, O. V. 
Nikitjuk, G. V. Dzyak // 
Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging. – 2016. – Vol. 
17,Supplement 2. – P. 
18-19. 
https://academic.oup.c
om/ehjcimaging/article
/17/suppl_2/ii14/29631
85
6. Carboxy-terminal 
propeptide of 
procollagen type I is an 
independent predictor 



of abnormal global 
longitudinal strain in 
arterial hypertension / 
M. Y. Kolesnyk, G. V. 
Dzyak, O. V. Nikityuk 
[et al.] // Eur Heart J 
Cardiovasc Imaging. – 
2016. – Vol. 
37,Supplement 1. – P. 
853.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=AuthorFinder&q
id=23&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=5&cacheurlFrom
RightClick=no

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Роль 
мультимодальної 
візуалізації в 
діагностиці 
некомпактної 
кардіоміопатії 
(клінічний випадок) / 
М. Ю. Колесник, С. В. 
Федьків, М. В. 
Соколова, О. В. 
Нікітюк // Запорож. 
мед. журн. – 2019. – Т. 
21, № 2(113). – С. 270–
275 DOI: 
10.14739/2310-
1210.2019.2.161514.
2. Колесник М. Ю. 
Поширеність 
алельних варіантів 
генів VKORC1, CYP2C9 
і CYP4F2 серед 
жителів Запорізької 
області / М. Ю. 
Колесник, Я. М. 
Михайловський // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2019. – Т. 
12, № 1(29). – С. 53–
58. DOI: 
10.14739/2409-
2932.2019.1.159128.
3. Колесник М. Ю. 
Сучасні 
ехокардіографічні 
підходи до 
діагностики легеневої 
гіпертензії та 
неінвазивного 
визначення тиску в 
легеневій артерії / М. 
Ю. Колесник // 
Кардіохірургія та 
інтервенційна 
кардіологія. – 2018. – 
№ 2 (21). – С. 5-14.
4. Колесник М. Ю. 
Взаємозв’язок 
поліморфізму генів 
CYP2C9, CYP4F2, 
VKORC1 з розвитком 
геморагічних 
ускладнень при 
терапії варфарином у 
хворих з фібриляцією 
передсердь: 



результати 
одноцентрового 
річного 
спостереження / М. 
Ю. Колесник, О. М. 
Камишний, Я. М. 
Михайловський // 
Український 
кардіологічний 
журнал. – 2018. –№ 1. 
– С. 54-60.
5. Колесник М. Ю. 
Неінвазивна 
діагностика ураження 
лівого передсердя: 
діагностичні 
можливості спекл-
трекінг 
ехокардіографії (огляд 
літератури та власні 
спостереження) / М. 
Ю. Колесник, М. В. 
Соколова // Cерце і 
судини. – 2017. - № 3 
(59). – С. 92-100.
Колесник М. Ю. 
Соціальна мережа 
Facebook як 
платформа для 
дистанційної освіти 
лікарів-інтернів за 
спеціальністю 
«загальна практика – 
сімейна медицина»: 
досвід використання / 
М. Ю. Колесник // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2017. –№ 2 (82). – С. 
169-172.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Організація 
навчального процесу 
лікарів-інтернів за 
фахом “загальна 
практика - сімейна 
медицина” на базі 
стажування: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
О.П. Федорова, С.П. 
Пахомова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
І.В. Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. –  
Запоріжжя, 2017. – 79 
с.
2. Основні клінічні 
синдроми в 
пульмонології: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
І.В. Непрядкіна, О.П. 
Федорова, С.П. 
Пахомова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
Т.Ю. Радомська. –  
Запоріжжя, 2018. – 
132 с.
3. Системні васкуліти 
в практиці лікаря 
загальної практики - 
сімейної медицини: 
навч. посіб. / В.І. 
Кривенко, О.П. 
Федорова, С.П. 
Пахомова, І.С. Качан, 
М.Ю. Колесник, І.В. 
Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. – 



Запоріжжя, 2018. – 93 
с.
4. Основні синдроми в 
гематології: навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
Т.Ю. Радомська, С.П. 
Пахомова, О.П. 
Федорова, М.Ю. 
Колесник, І.С. Качан, 
І.В. Непрядкіна. – 
Запоріжжя, 2018. – 60 
с.
5. Клінічна оцінка 
лабораторних 
досліджень в 
кардіології та 
ревматології : навч. 
посіб. / В.І. Кривенко, 
І.С. Качан, С.П. 
Пахомова, О.П. 
Федорова, М.Ю. 
Колесник, І.В. 
Непрядкіна, Т.Ю. 
Радомська. –  
Запоріжжя, 2018. – 
121 с.
Фітотерапія інсомнії: 
навч. посіб. / В.І. 
Кривенко, Ю.І. 
Корнієвський, М.Ю. 
Колесник, В.Г. 
Корнієвська, А. В. 
Демченко, Н.Ю. 
Богуславська, С. В. 
Пахомова. – 
Запоріжжя: Карат, 
2018. – 255 с. - ISBN 
978-966-417-172-7.

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії:
Участь у міжнародній 
нараді експертів 
Європи 
«CardiovascularPrevent
ionAdvisoryBoard», 
Іспанія, Кордоба, 
2018, 25-28 листопада
12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. u201001589 
Україна, МПК (2006): 
G01N 33/00, G01N 
21/00. Спосіб оцінки 
експресії 
тромбоцитарних 
рецепторів/ А. В. 
Абрамов, В. В. 
Сиволап, М. Ю. 
Колесник, О. М. 
Камишний; заявник і 
власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
51701; заявл. 15.02.10; 
опубл. 26.07.10, 
Промислова власність 
№ 14.
2. Пат. u201009331 
Україна, МПК: A61K 
31/4365 (2011.01), 
A61Р 9/04 (2006.01) 
Спосіб профілактики 



тромботичних 
ускладнень при 
хронічній серцевій 
недостатності 
ішемічного ґенезу на 
фоні цукрового 
діабету 2 типу/ М. Ю. 
Колесник, В. В. 
Сиволап; заявник і 
власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
57117; заявл. 26.07.10; 
опубл. 10.02.11, 
Промислова власність 
№ 3.
3. Пат. u201404810 
Україна, МПК: A61B 
8/00 (2014.01) Спосіб 
діагностики ураження 
міокарда лівого 
шлуночка у хворих на 
гіпертонічну хворобу 
без ознак гіпертрофії 
лівого шлуночка/ М. 
Ю. Колесник; заявник 
і власник охоронного 
документа 
Запорізький 
державний медичний 
університет. - № 
94009; заявл. 
05.05.14; опубл. 
27.10.14, Промислова 
власність № 20.
4. Пат. № 98016 
Україна, МПК 
(2015.01) A61B 8/00. 
Спосіб оцінки 
ефективності 
антигіпертензивної 
терапії у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
М. Ю. Колесник; 
заявники і 
патентовласники 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Колесник 
Михайло Юрійович. - 
№ u201412624 ; заявл. 
24.11.2014 ; опубл. 
10.04.2015, Бюл. № 7.
5. Пат. № 98017 
Україна, МПК 
(2015.01) A61B 8/00. 
Спосіб оцінки тиску 
наповнення лівого 
шлуночка у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
Колесник М.Ю.; 
заявники і 
патентовласники 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Колесник 
Михайло Юрійович. - 
№ u201412625 ; заявл. 
24.11.2014 ; опубл. 
10.04.2015, Бюл. № 7
Пат. № 102235 
Україна, МПК G09B 
23/28 (2006.01). 
Спосіб діагностики 
патологічного 
ремоделювання 
міокарда у дрібних 
гризунів / Ю. М. 
Колесник, М. Ю. 
Колесник, А. В. 
Абрамов, О. В. 



Ганчева, М. І. 
Федотова; заявник і 
патентовласник 
Запорізький держ. 
мед. ун-т. - № u 2015 
03154; заявл. 06.04.15 
; опубл. 26.10.15, Бюл. 
№ 20.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Профілактичні 
заходи в практиці 
лікарів «загальної 
практики – сімейної 
медицини». Ч.II: 
навч. посіб. / В.І 
Кривенко, О. П. 
Федорова, С. П. 
Пахомова, М. Ю. 
Колесник, І. В.  
Непрядкіна, Т. Ю. 
Радомська, І. С.  
Качан. – Запоріжжя, 
2017. – 264 с.
2. Алгоритми  
діагностично-
лікувальних навичок 
та вмінь з внутрішніх 
хвороб для лікаря 
загальної (сімейної) 
практики: навч. посіб. 
/ В.І. Кривенко, С. П. 
Пахомова, О. П. 
Федорова, М. Ю. 
Колесник,  І. С.  
Качан, І. В.  
Непрядкіна. – 
Запоріжжя, 2017. – 
423 с.
Уніфікований 
щоденник лікаря – 
інтерна зі 
спеціальності 
«загальна практика – 
сімейна медицина»: 
навч.-метод. посіб. / 
В. І. Кривенко, О. П. 
Федорова, С. П. 
Пахомова,  М. Ю. 
Колесник, І. В.  
Непрядкіна, І. С.  
Качан. - Запоріжжя, 
2016. – 102 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
Товариства 
кардіологів, 
Європейської 
Асоціації 
Кардіоваскулярної 
Візуалізації, член 
робочої групи з 
написання 
рекомендацій 
Асоціації фахівців з 
ехокардіографії 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
10 років



100564 Курочкін 
Михайло 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003167, 

виданий 
03.04.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 004634, 
виданий 

04.02.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006709, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011030, 

виданий 
15.12.2015

30 ВБ 1.14. 
Сучасна 
анестезіологія 
та інтенсивна 
терапія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Курочкін М. Ю. 
Клинико-
анатомическое 
обоснование 
каудального доступа 
для обезболивания у 
новорожденных с 
хирургической 
патологией // 
Лікарська справа. - 
2014. - №3-4. - С. 99-
104.
2. Курочкін М. Ю., 
Давидова А. Г., 
Чемерис Ю. О. 
Гемодинаміка, 
транспорт кисню та 
оцінка 
періоперативної 
інтенсивної терапії у 
новонароджених 
хірургічного профілю 
// Лікарська справа. - 
2014. - №1-2. - С. 45-
50.
3. Курочкін М. Ю., 
Давидова А. Г., 
Городкова Ю. В. 
Эфферентные методы 
детоксикации и 
оценка 
эффективности 
интенсивной терапии 
у детей с 
бактериальными 
токсикозами // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2015. - №1(88). - С. 
41-44.
4. Курочкін М. Ю. 
Оцінювання 
ефективності 
каудально-
епідуральної анестезії 
шляхом вимірювання 
шкірної температури 
стоп у дітей // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2015. - №2(89). - С. 
83-86.
5. Курочкін М.Ю. 
Комбінована 
каудальна анестезія 
при ендоурологічних 
операціях у дітей 
раннього віку // 
Патологія. - 2015. – 
№2(34) -С. 52-54.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Курочкін М. Ю. 
Оцінка ефективності 
центральних 
нейроаксіальних 
анестезій у 
новонароджених 
хірургічного профілю 
/ М. Ю. Курочкін, А. Г. 



Давидова, Ю. В. 
Городкова // 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. - 2015. - № 2. - 
С. 117-120.
2. Курочкiн М. Ю. 
Центральна 
гемодинаміка і 
транспорт кисню у 
дітей з гнійно-
запальною 
патологією, з 
урахуванням ролi 
еферентних методiв 
детоксикацiї / М. Ю. 
Курочкiн, Ю. В. 
Городкова, А. Г. 
Давидова // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2015. - 
Вип. 4(2). - С. 175-179.
3. Особенности 
интенсивной терапии 
тяжелых 
внегоспитальных 
инфекций у детей / 
Курочкін М.Ю., 
Давидова А.Г., 
Городкова Ю.В., 
Капуста В.М. // 
Медицина 
неотложных 
состояний. - 2015. - № 
7. - С. 23-27.
4. Инородное тело 
верхних дыхательных 
путей у ребенка: 
клинический случай / 
А. Г. Давыдова, М. Ю. 
Курочкин, Д. Н. 
Кокоркин, И. А. 
Буйный, В. Н. Капуста, 
М. А. Скалозубов, В. А. 
Шаменко, Е. В. 
Бахтина, В. В. 
Клочкова, М. И. 
Хальзева // Медицина 
неотложных 
состояний. - 2016. - № 
1. - С. 153-155.
5. Современные 
особенности тяжелых 
внегоспитальных 
пневмоний у детей / 
А. Г. Давыдова, М. Ю. 
Курочкин, Ю. В. 
Городкова, С. А. 
Капустин // 
Медицина 
неотложных 
состояний. - 2016. - № 
4. - С. 167-168.
6. Курочкин М.Ю. 
Современный взгляд 
на методы оценки 
боли у 
новорожденных / М. 
Ю. Курочкин, О. И. 
Рыженко // Медицина 
неотложных 
состояний. - 2016. - N 
4. - С. 190-191.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Медицина 
невідкладних станів: 
підручник / 
Голдовський Б.М., 



Поталов С.Самура 
Б.О., Курочкін М.Ю. 
та ін. - Запоріжжя.-
2011.-501 с. (Протокол 
центр.методичної 
ради №3 від 
22.09.2010 р.). 
2. Регіонарна 
анестезія: навч. посіб. 
/ Курочкін Ю.Ф., 
Голдовський Б.М., 
Шаповал С.Д., 
Курочкін М.Ю. та ін. - 
Харків,-2009. - 120 с. 
(Рекомендовано 
Центр.методкабінетом 
МОЗ України 
протокол №1 від 
16.12.2008 р. МОН 
України). 
3. Невідкладні стани в 
педіатрії у тестах для 
самопідготовки: навч. 
посіб. / Боярська Л.М., 
Давидова А.Г.Котлова 
Ю.В., Курочкін М.Ю. 
– Запоріжжя, 2011. - 
276 с. (Рекомендовано 
МОН України 
лист№1/11-355 від 
19.01.2011 р.).
4. Організація 
навчального процесу в 
інтернатурі з дитячої 
анестезіології на базі 
стажування : навч. 
посіб./ Боярська Л.М., 
Давидова А.Г., 
Подліанова О.І., 
Курочкін М.Ю. – 
Запоріжжя, 2014. - 104 
с. (Рекомендовано 
МОН України  
лист№1/11-8416 від 
03.06.2014).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Чемерис Ю.О. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук: 
«Передопераційна 
підготовка і 
післяопераційна 
інтенсивна терапія у 
дітей раннього віку з 
хірургічною 
патологією». Дніпро, 
2016 р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Наукове керівництво 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії очного 
аспіранта кафедри 
дитячих хвороб 
Городкової Ю.В. за 



темою: «Оптимізація 
інтенсивної терапії 
пневмоній 
ускладненого перебігу 
у дітей дошкільного і 
шкільного віку».

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук 
14.01.30 – 
анестезіологія та 
інтенсивна терапія 
Альбокрінов Андрій 
Анатолійович Тема: 
"Удосконалення 
периферичних 
реґіонарних блокад 
передньої черевної 
стінки у дітей" 
(клініко-
експериментальне 
дослідження) 2016р

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на винахід 
№2070328.; Заявка 
№4814469/14 від 
16.04.90 р. Способ 
прогнозирования 
исхода токсико-
септического 
заболевания у детей./ 
Киреев С.С., Багмут 
Т.А., Курочкин М.Ю., 
Копылов С.М.// 
Опубліковано 
10.12.1996 р., Бюл.
№34. 
2. Патент України на 
винахід №14662 А.; 
Заявка №95041470 від 
03.04.95 р Спосіб 
контролю за 
інфузійною терапією./ 
Курочкін М.Ю., 
Дмитряков В.О.// 
Опубліковано 
20.01.97р.
3. Патент України на 
винахід №77129; 
Заявка № а 2005 
05216 від 01.06.2005 р. 
Спосіб епідуральної 
анестезії у 
новонароджених./ 
Курочкін М.Ю., 
Мензелєєв Я.Х., 
Курочкін 
Ю.Ф.//Опубл. 
16.10.2006 р., Бюл.
№10. 
4. Патент України на 
винахід №112820. 
Україна. МПК: A61B 
5/0295 (2006.01), 
G01N 29/09 (2006.01). 
Спосіб визначення 
настання каудально-
епідуральної анестезії 
у дітей / Курочкін 
М.Ю.; Давидова А.Г., 
Дмитряков В.А.; 
Чемерис Ю.О.; 
Крупінов Ю.О.; 
Крупінова О.М.; 
Свекатун В.Н./ 



Опубліковано: 
25.10.2016, бюл.
№20/2016
5. Патент України на 
винахід №93574; 
Заявка № а 2009 
03233 від 06.04.2009 
р. Спосіб центральної 
нейроаксіальної 
анестезії у 
новонароджених./ 
Курочкін М.Ю., 
Біляєв А В., Григорʼєв 
В.О./ Опубл. 
25.02.2011., Бюл.№4.
6. Спосіб 
фармакологічної 
корекції порушень 
когнітивних функцій 
центральної нервової 
системи і 
психоемоційної сфери 
після кетамінової 
анестезії в 
експерименті : пат. 
126979. Україна. МПК 
(2006): A61K 9/00, 
A61K 31/00 / 
Беленичев І. Ф., 
Курочкін М.Ю., 
Риженко О. І., 
Бурлака Б. С., 
Бухтіярова Н. В. / № 
u201801588; заявл. 
19.02.2018, опубл. 
10.07.2018, бюл. № 
13/2018.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Вибрані питання 
дитячих хвороб : 
навч.-метод. посіб. 
для лікарів-інтернів та 
слухачів закладів 
післядипломної освіти 
[Електронне видання] 
/ Боярська Л.М., 
Дмитрякова Г.М., 
Герасімчук Т.С., 
Курочкіна Т.І., 
Веліканова  Т.В., 
Котлова Ю.В., 
Давидова А.Г., 
Корнієнко Г.В., 
Шаменко В.О., 
Дмитряков В.О., 
Подліанова О.І., 
Абрамова Т.В., Іванова 
К.О., Курочкін М.Ю., 
Скалозубов М.О. – 
Запоріжжя, 2017..
2. Невідкладні стани в 
педіатрії : зб. задач з 
поясненнями для 
підготовки до іспиту 
«Крок-3» / Боярська 
Л.М., Давидова А.Г., 
Курочкін М.Ю., 
Котлова Ю.В., 
Подліанова О.І., 
Городкова Ю.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 
201 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
Курочкин М. Ю. 
Современные 
тенденции 
микробиологической 
резистентности в 
детском отделении 
анестезиологии и 
интенсивной терапии 
/ М. Ю. Курочкин, Ю. 
В. Городкова, А. Г. 
Давыдова // Наукове 
товариство Smart and 
young. – 2016. – № 10. 
– С. 27-34.
1. Городкова Ю. В. 
Значення 
гематологічних 
індексів інтоксикації в 
інтенсивній терапії 
позалікарняних 
пневмоній 
ускладненого перебігу 
у дітей раннього і 
дошкільного віку / Ю. 
В. Городкова, М. Ю. 
Курочкін // Актуальні 
питання сучасної 
медицини і фармації : 
тези доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (до 
50-річчя заснування 
ЗДМУ), 18-25 квітня 
2018 р., 30 травня 
2018 р. – Запоріжжя, 
2018. – С. 44.
2. Курочкин М. Ю. 
Осложненная 
пневмококковая 
пневмония у ребенка: 
клинический случай / 
М. Ю. Курочкин, А. Г. 
Давыдова, В. Н. 
Капуста, О. В. 
Лятуринская, М. А. 
Скалозубов, В. И. 
Харитонов, Е. В. 
Бахтина, С. А. 
Жмыхова, Ю. В. 
Городкова // Здоровье 
ребенка. - 2015. - № 2. 
- С. 189-192.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
дитячих 
анестезіологів 
Запорізької області

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
30 років

113580 Воротинцев 
Сергій 
Іванович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008968, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

12 ВБ 1.14. 
Сучасна 
анестезіологія 
та інтенсивна 
терапія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 



ДK 021228, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037175, 

виданий 
17.01.2014

Core Collection
1. Воротинцев С. І. 
Площинна блокада 
поперечного м'яза 
живота після 
лапароскопічної 
резекції товстого 
кишечнику у хворих 
на ожиріння / С. І. 
Воротинцев, М. М. 
Софілканич, О. В. 
Захарчук // Клінічна 
хірургія. – 2017. – № 6 
(902). – С. 21–24.
2. Воротинцев С. І. 
Використання 
блокади піхви 
прямого м’яза живота 
для «рятівного» 
знеболення після 
серединних 
лапаротомій у хворих 
з ожирінням / С. І. 
Воротинцев, М. М. 
Софілканич, О. В. 
Захарчук // Клінічна 
хірургія. – 2018. – № 
85 (6). – С. 51–54.
3. Воротинцев С. І. 
Цілеспрямоване 
використання 
збалансованих 
розчинів у 
лапароскопічній 
хірургії в пацієнтів з 
ожирінням / С. І. 
Воротинцев // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2018. – Т. 20, № 4 
(109). – С. 523–528.
4. Vorotyntsev S. I. 
Efficacy of regional 
analgesia techniques in 
abdominal surgery 
patients with obesity / 
S. I. Vorotyntsev, M. B. 
Hrynovska, M. M. 
Sofilkanych, O. V. 
Zakharchuk // 
Патологія. – 2018. – Т. 
15, № 2 (43). – С. 229-
235.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Воротинцев С. І. 
Передопераційна 
оптимізація 
волемічного статуса у 
пацієнтів з ожирінням 
/ С. І. Воротинцев // 
Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2018. – Вип. 1, Том 2 
(143). – С. 108–112.
2. Воротинцев С. І. 
Використання 
надгортанних 
повітроводів для 
сліпої інтубації трахеї 
у пацієнтів з 
ожирінням при 
свідомості / С. І. 
Воротинцев // 
Медицина 
неотложных 
состояний. – 2018. – 
№ 4 (91). – С. 81-85.



3. Воротинцев С. І. 
Fast-track анестезія в 
абдомінальній хірургії 
у пацієнтів з 
ожирінням / С. І. 
Воротинцев // 
Проблеми 
безперервної 
медичної освіти та 
науки. – 2018. – № 2 
(29). – С. 60-64.
4. Воротинцев С. І. 
Застосування 
ультразвуку при 
катетеризації 
внутрішньої яремної 
вени у пацієнтів з 
ожирінням / С. І. 
Воротинцев, М. М. 
Софілканич, О. В. 
Захарчук // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип. 3 (145). – С. 98–
102.
5. Воротинцев С. І. 
Застосування 
ультразвуку при 
виконанні 
епідуральної блокади 
у пацієнтів з 
ожирінням / С. І. 
Воротинцев, М. М. 
Софілканич, О. В. 
Захарчук // Проблеми 
безперервної 
медичної освіти та 
науки. – 2018. – № 3 
(30). – С. 52-57.
6. Воротинцев С. І. 
Інцидентність та 
фактори ризику 
респіраторних 
ускладнень в 
абдомінальній хірургії 
у пацієнтів з 
ожирінням / С. І. 
Воротинцев // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип. 4, Том 1 (146). – 
С. 66–70.

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії:
Участь в 
дослідженнях: LAS 
VEGAS 
(ClinicalTrials.gov 
Identifier: 
NCT01601223), ETPOS 
(ClinicalTrials.gov 
Identifier: 
NCT01604083)
Член робочої групи 
ESA з використання 
закису азота в 
сучасній клінічній 
практиці (Eur J 
Anaesthesiol 2015; 
32:517-520)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 



головного редактора 
наукового фахового 
видання
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Періопераційне 
лікування пацієнтів 
похилого і старечого 
віку» (№ державної 
реєстрації 
0117U006955)
Член редколегії GSL 
Journal of 
Anesthesiology Open 
Access
Член редколегії 
журналу «Патологія» 
ЗДМУ

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
анестезіології та ІТ

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член ESA 
(Європейська спілка 
анестезіологів)
Член Комітету з освіти 
та міжнародного 
співробітництва ААУ 
(Асоціація 
анестезіологів 
України)

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
12 років

3809 Круть Юрій 
Якович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 004441, 

виданий 
08.06.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 022655, 
виданий 

03.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002039, 
виданий 

20.04.2001, 
Атестат 

професора 
12ПP 005498, 

виданий 
03.07.2008

28 ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Association between 
single nucleotide 
polymorphism of 
immunoregulatory 
genes and preterm 
premature rupture of 
membranes in preterm 
labour / K. S. 
Liubomyrska, O. M. 
Kamyshnyi, Yu. Ya. 
Krut // Патологія. – 
2018. – Т. 15, № 2(43). 
– С. 187–193.
2. Асоціація 
однонуклеотидного 
поліморфізму 
імунорегуляторних 
генів із передчасним 
розривом плодових 
оболонок при 
недоношеній 
вагітності./ 
Любомирська  К.С., 
Камишний О.М., 
Круть Ю.Я.// 
Патологія, - Т.5, № 
2(43), – 2018. – С. 187-
193.



3. Маркери 
проліферації та 
ангіогенезу при 
гіперпластичних 
процесах ендометрія в 
поєднанні з міомою 
матки / Ю. Я. Круть, 
Н. А. Земляна // 
Запорож. мед. журн. - 
2020. – Т. 22, N 2. - С. 
181-185.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Досвід 
використання різних 
видів гормональної 
контрацепції у 
молодих жінок з 
надмірною масою тіла 
/ Ю.Я. Круть, І.Б. 
Грідіна, Н.В. 
Авраменко // Сучасні 
медичні технології. – 
2015. – №2-3. – с.176-
179.
2. Затримка росту 
плода в структурі 
перинатальних втрат / 
В. А. Пучков, Ю. Я. 
Круть // Український 
журнал 
Перинатологія і 
Педіатрія. - 2020. - N 
1. - С. 34-37.
3. Клініко-
анамнестичні 
особливості різних 
форм 
гіперпластичних 
процесів ендометрія у 
поєднанні з міомою 
матки / Ю. Я. Круть, 
Н. А. Земляна // 
Здоровье женщины. - 
2018. - N 10. - С. 84-87.
4. Оцінювання впливу 
комплексної терапії 
загрози передчасних 
пологів на особливості 
стресорезистентності 
вагітних, акушерські 
та перинатальні 
наслідки розродження 
/ Ю. Я. Круть [та ін.] 
// Перинатология и 
педиатрия. - 2019. - N 
2. - С. 27-31.
5. Фактори ризику 
затримки росту плода 
у вагітних із 
артеріальною 
гіпертензією [/ Ю. Я. 
Круть, О. В. 
Дейніченко // 
Здоров'я жінки = 
Health of Woman. - 
2019. - N 1. - С. 88-91.
6. Психоемоційні 
аспекти стану вагітних 
із загрозою 
передчасних пологів / 
А. О. Шевченко, Ю. Я. 
Круть // Здоровье 
женщины = Здоров'я 
жінки. - 2018. - N 10. - 
С. 51-55.

3. Наявність виданого 



підручника, 
монографій
1. Сучасні підходи до 
ведення вагітних з 
цукровим діабетом: 
навч. посіб. для 
студентів V-VI курсів 
медичних 
факультетів./ Круть 
Ю.Я., Гайдай Н.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 70 
с.
2.Сучасні методи 
гінекологічного 
обстеження: навч. 
посіб. для студентів IV 
- VI курсів / Ю. Я. 
Круть, Н. В. Гайдай, Н. 
С. Олійник, О. М. 
Ревенько. - 
Запоріжжя, 2018.- 100 
с.
4.Круть Ю. Я. 
Вагітність і цукровий 
діабет : навч. посіб. / 
Ю. Я. Круть, Н. В. 
Гайдай. - Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2017. – 62 с.
3.Круть Ю. Я. 
Невиношування 
вагітності. 
Переношена 
вагітність : навч. 
посіб. для студентів V-
VI курсів вищих навч. 
мед. закл. 3-4 рівня 
акредитації / Ю. Я. 
Круть, В. А. Пучков. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2015. – 73 с.
4. Кафедра 
акушерства и 
гинекологии 1967-
2017. Запорожский 
государственный 
медицинский 
університет / А. В. 
Жарких, В. А. 
Зализняк, Ю. Я. 
Круть, В. Г. Сюсюка. – 
Запорожье, 2018.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Науковий керівник:
1.Богуславська Н.Ю. 
Канд. дисертація 
«Прогнозування 
ускладнень вагітності 
та пологів у жінок 
групи ризику з 
переношування 
вагітності». 14.01.01.- 
Акушерство і 
гінекологія. Кандидат 
медичних наук. Дата 
затвердження ДАК 
20.09.2018 р.
2. Бабінчук О.В. Канд. 
дисертація 
«Особливості перебігу 
вагітності та пологів, 
стан 
фетоплацентарного 
комплексу при 
багатоплідній 



вагітності залежно від 
типу плацентації». 
14.01.01.- Акушерство і 
гінекологія. Кандидат 
медичних наук. Дата 
затвердження ДАК 
20.09.2018 р. 
3. Грідіна І.Б.Канд. 
дисертація 
«Оптимізація вибору 
методу гормональної 
контрацепції у жінок з 
надлишковою масою 
тіла». 14.01.01.- 
Акушерство та 
гінекологія. Кандидат 
медичних наук. Дата 
затвердження ДАК 
20.09.2018 р.
4. Любомирська Л.С. 
ДФ 17.600.015, ДР № 
001569 від 30.04.21 р.
5. Дейнііченко О.В. 
ДФ 17.600.016, ДР № 
001570 від 30.04.21 р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
НДР кафедри 
акушерства і 
гінекології ЗДМУ: 
«Акушерські та 
перинатальні аспекти 
перебігу вагітності і 
пологів у жінок с 
супутньою 
патологією: 
прогнозування, 
лікування та 
профілактика»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Проректор з науково-
педагогічної та 
лікувальної роботи 
ЗДМУ  2007-2016 рр.
Завідувач кафедри 
акушерства і 
гінекології ЗДМУ з 
2013 р. по теперішній 
час.

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на винахід 
№ 70857А. Спосіб 
прогнозування 
розвитку прееклампсії 
у вагітних з 
первинною 
артеріальною 
гіпертензією./ Круть 
Ю.Я., Дашкевич В.Є.//  
Бюлетень 
“Промислова 
власність”. - 2004. - 
№10.
2. Патент на корисну 
модель. – 2015. – 
№100117. Спосіб 
поліпшення 
переносимості 
гормональних 
контрацептивів. / 



Ю.Я. Круть, І.Б. 
Грідіна, Н.В. 
Авраменко.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Акушерство та 
гінекологія [Текст] : 
навч.-метод. посіб. 
для самостійної 
роботи студ. Ч. II / Ю. 
Я. Круть, А.В. Жаркіх, 
В. Г., Сюсюка В. 
Г.,Слинько О. М.; за 
ред.: Ю. Я. Круть, А. В. 
Жаркіх ; рец.: В. В. 
Щербакова, Н. В. 
Авраменко ; Запоріз. 
держ. мед. ун-т, 
Кафедра акушерства і 
гінекології. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016. - 100 с.
2.Алгоритми дій 
лікаря при 
невідкладних станах в 
акушерстві та 
гінекології : навч. 
посіб. для самостійної 
роботи студентів IV-VI 
курсів мед. ф-ту та 
лікарів-інтернів 
акушерів-гінекологів / 
А. В. Жаркіх, Ю. Я. 
Круть, В. Г. Сюсюка, Д. 
В. Панасюк. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016. – 105 с.
3.Онлайн курси для 
СРС змістовний 
модуль 4 
«Фізіологічне 
акушерство та 
патологія вагітності. 
Самостійна робота 
студентів»./ Круть 
Ю.Я.,Пучков 
В.А.,Залізняк 
В.О.,Бондаренко 
С.А.,Онопченко С.П.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських..
Керівник проф. Круть 
Ю.Я. Студентка 
Ольшанська А.В., І 
медичний факультет, 
5 курс, група 2. 
Призер ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади за 
спеціальністю 
«Акушерство та 
гінекологія», третє 
місце. 18-20 квітня 
2018р., Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет.



15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Кафедра акушерства 
и гинекологии 1967-
2017. Запорожский 
государственный 
медицинский 
університет : 
фотопрезентация / А. 
В. Жарких, В. А. 
Зализняк, Ю. Я. 
Круть, В. Г. Сюсюка. – 
Запорожье, 2018. – 115 
с.
2. Круть Ю. Я. 
Монохориальная 
двойня: состояние 
фетоплацентарного 
комплекса и 
перинатальные 
исходы / Ю.Я. Круть, 
Е.В. Бабинчук // 
Медицинские аспекты 
здоровья  женщины. – 
2014. – № 7.- С.40-43.
3. Круть Ю. Я. 
Використання 
комбінованого 
мікродозованого 
орального 
контрацептиву з 
хлормадіноном для 
лікування 
передменструального 
синдрому І дисменореї 
у жінок 
репродуктивного віку 
/ Ю. Я. Круть, І. Б. 
Грідіна, Н. В. 
Авраменко // 
Актуальні питання 
акушерства, 
гінекології і 
репродуктивної 
медицини : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (1 листопада 
2017 р., м. 
Запоріжжя). – 
Запоріжжя, 2017. – С. 
64-65.
4. Круть Ю. Я. 
Дослідження 
вродженого та 
адаптивного імунного 
статусу вагітних в 
терміні гестації 26-34 
тижні, ускладненого 
передчасним 
розривом плодових 
оболонок / Ю. Я. 
Круть, К. С. 
Любомирська // 
Актуальні питання 
акушерства, 
гінекології і 
репродуктивної 
медицини : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (1 листопада 
2017 р., м. 
Запоріжжя). – 



Запоріжжя, 2017. – С. 
62-64.
5. Значення 
практично-
орієнтованої частини 
аудиторного заняття в 
комплексній 
підготовці студентів 
на кафедрі 
акушерства і 
гінекології / Ю. Я. 
Круть, М. І. 
Павлюченко, О. М. 
Слинько, Н. Г. 
Ізбицька // Сучасні 
підходи до вищої 
медичної освіти в 
Україні (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку) : матеріали 
XIV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю, присвяч. 60-
річчю ТДМУ 
(Тернопіль, 18–19 
трав. 2017 р.) : у 2 т. – 
Тернопіль : ТДМУ, 
2017. – Т. 2. – С. 182-
183.
6. Асоціація 
однонуклеотидного 
поліморфізму генів 
цитокінів з 
передчасним 
розривом плодових 
оболонок при 
недоношеній 
вагітностІ / К. С. 
Любомирська, Ю. Я. 
Круть // Актуальні 
питання сучасної 
медицини і фармації : 
тези доповідей 
Всеукр. наук.-практич. 
конф. - Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2018. - С. 82.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член редакційної 
колегії «Запорізького 
медичного журналу», 
член Міжнародної 
асоціації акушерів та 
гінекологів, член 
Європейської асоціації 
акушерів та 
гінекологів, член 
асоціації акушерів та 
гінекологів України.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
13 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Куратор Запорізького 
обласного 
перинатального 



центру

81606 Григор`єва 
Олена 
Анатоліївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 009551, 

виданий 
31.05.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016731, 
виданий 

13.11.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025250, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
000311, 
виданий 

20.03.2018

18 ВБ 1.17. 
Сучасна 
анатомія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Varzhapetian 
S.D.Morphological 
Differentiation of Etio-
Pathogenetic Forms of 
Stomatogenic Maxillary 
Sinusitis / Varzhapetian 
S.D., Gulyuk A.G., 
Grigorieva E.A., 
Stroganova T.V. // 
British Medical Bulletin 
Issue 1(2), Dec 2018, 
Vol 128, p.168-180, 
Oxford Univer. press 
2018 (Scopus)
2. Grygoryeva, E.A., 
Apt, O.A. (2017). 
Pathways and 
mechanisms of  
lymphocytes emigration 
from newborn thymus. 
Pathology (3), 358-363. 
doi:10.14739/2310-
1237.2017.3.118765 
(Web of Sciens)
3. Варжапетян С.Д., 
Григорьева Е.А. 
(2016).  
Патоморфологически
е изменения 
мембраны Шнайдера 
при смешанной 
форме ятрогенного 
верхнечелюстного 
синусита 
стоматогенного 
происхождения. 
Патологія. №2 (37), 
63-69. (WebofSciens)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
Григор’єва О.А. 
Динаміка клітинного 
складу печінки щурів 
після 
внутрішньоутробного 
введення 
дексаметазону в 
ранньому 
післянатальному 
періоді / О.А. 
Григор’єва, П.В. 
Богданов // Вісник 
наукових досліджень. 
– 2018. –  №2. – 
С.120-124. DOI 
10.11603/2415-
8798.2018.2.8982
2. Григор’єва О. А. 
Динаміка товщини 
стінок шлуночків та 
міжшлуночкової 
перегородки серця 
щурів в ранньому 
післянатальному 
періоді в нормі та 
після 
внутрішньоплідного 
впливу дексаметазону 
/ О. А. Григор’єва, А. 



В. Чернявський // 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. – 2018. – Т. 3 
(12). – С. 12-15. DOI: 
10.26693/jmbs03.03.01
2
3. Григор’єва О. А. 
Морфометричні 
особливості стінок 
шлуночків та 
міжшлуночкової 
перегородки серця 
щурів в нормі та після 
внутрішньоплідної дії 
антигену / О. А. 
Григор’єва, А. В. 
Чернявський // 
Вісник наукових 
досліджень. – 2018. – 
№ 2. – С. 129 – 132. 
DOI 10.11603/2415-
8798.2018.2.8981
4. Григор’єва О. А. 
Особливості 
внутрішньої будови 
яєчників потомства 
щурів після введення 
прогестерону під час 
вагітності / О.А. 
Григор'єва, К.С. 
Ковальчук // Вісник 
наукових досліджень. 
– 2018. – № 2. – С. 125 
– 128. DOI 
10.11603/2415-
8798.2018.2.9001
5. Григор'єва О.А. 
Особливості 
внутрішньої будови 
яєчників 
потомстващурів після 
введення 
прогестерону під час 
вагітності /О.А.  
Григор'єва, К.С. 
Ковальчук // Вісник 
наукових досліджень. 
– 2018. – № 2. – С. 125 
– 128. DOI 
10.11603/2415-
8798.2018.2.9001

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. 50 років кафедри 
анатомії людини 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету / М. А. 
Волошин, М.Г. 
Лебединець, О.А. 
Григор’єва [та ін.]; за 
ред. проф. М.А. 
Волошина / 
Запоріжжя : Просвіта, 
2018. – 168 с.
2. Тимус 
новорожденных / М. 
А. Волошин, О.А. 
Григор’єва / 
Запоріжжя : Изд-во 
ЗДМУ, 2011. – 154 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 



менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Керівник НДР  
«Реактивність органів 
новонароджених 
після дії антигенів та 
факторів різної 
природи у 
внутрішньоутробному 
періоді», № 
держреєстрації 
0115U003875 (2015 – 
2019 рр)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
анатомії людини, 
оперативної хірургії та 
топографічної 
анатомії

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член спеціалізованої 
Вченої Ради Д 
17.600.04 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету МОЗ 
України

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на корисну 
модель 125482 
Україна, МПК (2006): 
G01N 21/00, G01N 
33/50 (2006.01), G01N 
1/28 (2006.01). Спосіб 
виявлення 
дендритних клітин у 
лабораторних тварин 
/ Григор’єва О.А., 
Богданов П.В., Зінич 
О.Л. - № u201712225; 
заявл. 11.12.2017; 
опубл. 10.05.2018, 
Бюл. №9/2018.
2. Волошин М. А. 
Спосіб виявлення 
дендритних клітин 
тимусу та селезінки у 
лабораторних тварин 
/ М. А. Волошин, Е. А.  
Григорьева // 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
6191 G01N21/00 
15.04.2005. Бюл.№ 4. 
3. Волошин М. А. 
Спосіб виявлення 
волокон колагену І 
типу у лабораторних 
тварин в гістологічних 



зрізах / М. А. 
Волошин, Е. А.  
Григорьева // Патент 
на корисну модель № 
39538 G01N21/00 
25.02.2009. Бюл.№ 4.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Спланхнологія: 
практикум з анатомії 
людини для студентів 
1-го курсу III 
медичного факультету 
/ О. А. Григор’єва, О. 
А. Апт, М. Г. 
Лебединець [та ін.]. – 
Запоріжжя :[ЗДМУ], 
2018. - 94 с.
2. Опорно-руховий 
апарат : практикум з 
анатомії людини для 
студентів 1-го курсу I 
та II медичних 
факультетів (6 років 
навчання) / О. А. 
Григор’єва, М. Г. 
Лебединець, І. Ф. 
Штанько [та ін.]. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2018. - 172 с. 
3. Центральна нервова 
система, автономна 
нервова система, 
черепні нерви та 
органи чуття : 
практикум з анатомії 
людини для студентів 
1-го курсу I та II 
медичних факультетів 
(6 років навчання) / 
О. А. Григор’єва, М. Г. 
Лебединець, І. Ф. 
Штанько [та ін.]. –  
Запоріжжя :[ЗДМУ], 
2018. - 93 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член товариства 
анатомів, гістологів, 
ембріологів та 
топографоанатомів 
України.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
18 років

201713 Сиволап 
Віталій 
Вікторович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003983, 

виданий 
10.11.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005284, 
виданий 

26.05.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002037, 
виданий 

20.04.2001, 

26 ВБ 1.7. Сучасна 
кардіологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Синдром 
переднесистолическог
о движения створки 
митрального клапана 
(SAM - systolic anterior 
motion of the mitral 
valve) / В.В. Сыволап 



Атестат 
професора 

02ПP 004241, 
виданий 

15.06.2006

[и др.] // Запорож. 
мед. журн. - 2018. - 
Том 20, N 6. - С. 860-
866.
2. Зависимость 
толщины интима-
медиа сонных артерий 
от массы тела больных 
гипертонической 
болезнью / В. В. 
Сыволап, В. А. 
Матсалаева, М. С. 
Потапенко, И. В. 
Лихасенко // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2018. - Т. 20, № 1. - С. 
4-11.
3. Тромбоз синуса 
Вальсальвы 
(клиническое 
наблюдение) / В. В. 
Сыволап, Е. В. 
Новиков, В. А. 
Лысенко, А. А. Богун, 
В. А. Матсалаева, М. 
П. Герасько // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2018. - Т. 20, № 1. - С. 
133-137.
4. Предиктори 
затяжного перебігу 
позалікарняної 
пневмонії / В. В. 
Сиволап, Л. О. 
Курілець, А. О. Ярош, 
М. С. Потапенко // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2017. - Т. 19, № 2. - С. 
143-150.
5. Особливості 
оцінювання геометрії 
лівого шлуночка у 
хворих на артеріальну 
гіпертензію // В. В. 
Сиволап, Є. В. 
Новіков, В. А. 
Лисенко, А. О. Богун. 
/Патологія. – 2017. – 
Т. 14, № 3(41). – С. 
257–262.
6. Михалюк Є.Л., 
Сиволап В.В., Гуніна 
Л.М. Фізіологічні і 
потенційно 
патологічні зміни ЕКГ 
у представників 
плавання різних 
спортивних 
кваліфікацій. // 
Запорожский 
медицинский журнал 
2019 - 21 (1 (112)), 39-
43.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Залежність 
електричної 
ектопічної активності 
серця від надмірної 
ваги тіла у хворих на 
гіпертонічну хворобу в 
поєднанні з 
ішемічною хворобою 
серця (за даними 
добового 



моніторування ЕКГ) / 
В. В. Сиволап1, Л. О. 
Курілець, Н. Є. 
Добровольська, В. А. 
Матсалаєва // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 1(39). – С. 43–
48.
2. Сиволап В.В. Вплив 
додаткових факторів 
ризику на 
антигіпертензивну 
ефективність 
епросартану та 
телмісартану у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу / В. В. 
Сиволап, О. В. Візір-
Тронова // Патологія. 
– 2017. – Т. 14, № 
3(41). – С. 263–270.
3. Сиволап В.В. Внесок 
модифікованих 
факторів ризику в 
формування серцево-
судинного 
ремоделювання та 
вегетативного балансу 
у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
В. В. Сиволап, О. В. 
Візір-Тронова // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
6(105). – С. 694–701.
4. Жеманюк С.П. 
Фактори, що 
асоціюються з 
високою ймовірністю 
недосягнення 
цільового 
артеріального тиску у 
хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
С. П. Жеманюк, В. В. 
Сиволап // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
6(105). – С. 706–710.
5. Сиволап В.В. 
Показники АДФ-
індукованої агрегації 
тромбоцитів у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу, що 
ускладнена 
ішемічним 
півкульним інсультом 
/ В. В. Сиволап, С. П. 
Жеманюк // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
5(104). – С. 534–539.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Основні об’єктивні 
методи обстеження 
хворого в клініці 
внутрішніх хвороб. 
Навчальний посібник 
для студентів ІІІ 
курсу. / Сиволап В.В., 
Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В., 
Олійник О.І., 
Авраменко Н.Ф., Візір-



Тронова О.В., 
Герасько М.П., 
Жеманюк С.П., 
Кравченко Т.В., 
Курілець Л.О., 
Полівода С.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 88 
с.
2. Медична 
реабілітація хворих на 
серцево-судинні 
захворювання. 
Навчальний посібник 
для студентів 
медичних факультетів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».. / 
Сиволап В.В., Богун 
А.А., Матсалаева В.А. 
– Запоріжжя, 2019. – 
124 с.
4. Management of 
patients with 
hematological diseases : 
man. to practical 
classes / Samura B. B., 
Kolesnyk Yu. M., 
Syvolap V. V., 
Dotsenko, S. Ya., 
Samura, I. B. - 
Zaporizhzhia : ZSMU, 
2018. - 175 p. 
5. Management of 
patients with 
hematological diseases 
= Ведення хворих з 
гематологічними 
захворюваннями : 
навч. посіб. для практ. 
занять для студентів 
VI курсу та інтернів 
мед. ф-тів / Б. Б. 
Самура [та ін.]. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 157 с.
6. Фізичні методи 
обстеження хворого 
(пальпація, перкусія, 
аускультація) : навч. 
посіб. для 
українськомовних 
студ. для самостійної 
роботи студ. 3 курсу / 
В. В. Сиволап [та ін.]. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - 66 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Колесник М.Ю. 
«Рання діагностика 
ураження міокарда 
лівого шлуночка та 
лікування 
гіпертонічної хвороби 
в поєднанні з 
порушеннями 
метаболізму глюкози 
(клініко-
експериментальне 
дослідження)» 
(14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий 
консультант: акад. 



НАМН України, 
д.мед.н., проф. Дзяк 
Г.В. Захист 27.04.2016
2. Михалюк Є.Л. 
«Діагностика 
граничних та 
патологічних станів 
при крайніх фізичних 
навантаженнях в 
олімпійському та 
професіональному 
спорті» (14.01.24 –  
лікувальна 
фізкультура та 
спортивна медицина)
Наукові консультанти: 
д.мед.н., проф. 
Клапчук В.В., д.мед.н, 
проф. Сиволап В.В. 
Захист 2007 р.
3. Курілець Л.О. 
«Оптимізація 
комплексного 
лікування 
негоспітальної 
пневмонії 3 та 4 груп 
на фоні ішемічної 
хвороби серця з 
застосуванням 
статинів» (01.01.02 – 
внутрішні хвороби). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 
Сиволап В.В. Захист 
26 жовтня 2011 р.
4. Познанська К.О. 
«Зміни 
тромбоцитарного 
гемостазу, 
внутрішньосерцевої та 
мозкової 
гемодинаміки у 
хворих на 
гіпертонічну хворобу 
різного додаткового 
ризику та їх корекція» 
(14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., професор 
Сиволап В.В. Захист 8 
червня 2011 р.
5. Назаренко О.В. 
«Клініко-
гемодинамічні зміни, 
варіабельність ритму 
серця та дисфункція 
ендотелію у хворих на 
Q-інфаркт міокарда на 
фоні залізодефіцитної 
анемії» (14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 
Сиволап В.В. Захист 6 
травня 2009 р.
6. Туманська Н.В. 
«Структурно-
геометричні та 
функціональні зміни 
правого шлуночка, 
вміст цистатину С і 
NT-pro-BNP у хворих 
на серцеву 
недостатність 
ішемічного ґенезу та 
їх прогностичне 
значення» (14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 



Сиволап В.В.Захист 23 
червня 2010 р.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства..
Член експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН з 
клінічної медицини

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Науковий керівник: 
Самура Б.Б. д.м.н., 
Візір-Тронова О.В. 
к.м.н., Барська К.С. 
к.м.н., Новіков Є.В. 
к.м.н., Лисенко В.А. 
к.м.н.
2. Відповідальний 
секретар ЗМЖ

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
пропедевтики 
внутрішньої 
медицини, променевої 
діагностики та 
променевої терапії

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої ради Д 
17.600.02

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Спосіб корекції 
підвищеної агрегації 
тромбоцитів у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу низького та 
помірного 
додаткового ризику 
№55885 від 
27.12.2010.
2. Спосіб оцінки 
експресії 
тромбоцитарних 
рецепторів №51701 від 
26.07.2010.
3. Спосіб 



профілактики 
тромботичних 
ускладнень при 
хронічній серцевій 
недостатності 
ішемічного ґенезу на 
фоні цукрового 
діабету 2 типу №57117 
від 10.02.2011.
4. Спосіб 
прогнозування 5-
річних 
кардіоваскулярних 
ускладнень у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу низького 
додаткового ризику 
№81876 від 
10.07.2013.
5. Спосіб діагностики 
підвищеного ризику 
інсульту у хворих на 
гіпертонічну хворобу 
№113421 від 
25.01.2017.
6. Спосіб визначення 
тактики лікування 
хворих на 
гіпертонічну хворобу 
низького та помірного 
ризику: пат. 122321 
Україна, МПК (2006) 
A61P 9/00, A61K 31/00 
/ В. В. Сиволап, О. В. 
Візір-Тронова. № 
u201709814; заявл. 
10.10.2017; опубл. 
26.12.2017, бюл. № 24.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Маніпуляційна 
техніка. Навчальний 
посібник для 
студентів 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 224 
«Технології медичної 
діагностики та 
лікування». / 
Макуріна Г. І., 
Сиволап В. В., Бачурін 
А. В., Бойко К. А., 
Дмитренко І. П., 
Василенко А. В. 
Запоріжжя, 2020. 144 
с.
2. Основні об’єктивні 
методи обстеження 
хворого в клініці 
внутрішніх хвороб 
(пальпація, перкусія, 
аускультація). 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів ІІІ 
курсу медичних 
факультетів, які 
попередьо здобули 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «Молодший 
спеціаліст». / Сиволап 
В. В., Лукашенко Л. В., 
Лихасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Візір-Тронова О. В., 



Герасько М. П., 
Жеманюк С. П., 
Кравченко Т. В., 
Курілець Л. О., 
Полівода С. В. 
Запоріжжя, 2020. 86 
с.
3. Basic methods of 
examination of the 
patients in clinic of 
internal diseases 
(Основні методи 
обстеження хворих в 
клініці внутрішніх 
хвороб). Навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Ліхасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Герасько М. П., 
Курілець Л. О., 
Жеманюк С. П. 
Запоріжжя, 2020. 172 
с. (англ.).
4. Basic syndromes and 
diseases of internal 
organs (Основні 
синдроми та 
захворювання 
внутрішніх органів). 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Ліхасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Герасько М. П., 
Курілець Л. О., 
Жеманюк С. П. 
Запоріжжя, 2020. 130 
с. (англ.).
5. Modern methods of 
studying respiratory 
function (Сучасні 
методи дослідження 
дихальної функції). 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Герасько М. П., 
Гордiєнко О. В., 
Пашко О. Є. 
Запоріжжя, 2020. 70 с. 
(англ.).

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
наукового товариства

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
26 років



201713 Сиволап 
Віталій 
Вікторович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003983, 

виданий 
10.11.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005284, 
виданий 

26.05.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002037, 
виданий 

20.04.2001, 
Атестат 

професора 
02ПP 004241, 

виданий 
15.06.2006

26 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
вивчення 
внутрішніх 
хвороб

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Синдром 
переднесистолическог
о движения створки 
митрального клапана 
(SAM - systolic anterior 
motion of the mitral 
valve) / В.В. Сыволап 
[и др.] // Запорож. 
мед. журн. - 2018. - 
Том 20, N 6. - С. 860-
866.
2. Зависимость 
толщины интима-
медиа сонных артерий 
от массы тела больных 
гипертонической 
болезнью / В. В. 
Сыволап, В. А. 
Матсалаева, М. С. 
Потапенко, И. В. 
Лихасенко // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2018. - Т. 20, № 1. - С. 
4-11.
3. Тромбоз синуса 
Вальсальвы 
(клиническое 
наблюдение) / В. В. 
Сыволап, Е. В. 
Новиков, В. А. 
Лысенко, А. А. Богун, 
В. А. Матсалаева, М. 
П. Герасько // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2018. - Т. 20, № 1. - С. 
133-137.
4. Предиктори 
затяжного перебігу 
позалікарняної 
пневмонії / В. В. 
Сиволап, Л. О. 
Курілець, А. О. Ярош, 
М. С. Потапенко // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2017. - Т. 19, № 2. - С. 
143-150.
5. Особливості 
оцінювання геометрії 
лівого шлуночка у 
хворих на артеріальну 
гіпертензію // В. В. 
Сиволап, Є. В. 
Новіков, В. А. 
Лисенко, А. О. Богун. 
/Патологія. – 2017. – 
Т. 14, № 3(41). – С. 
257–262.
6. Михалюк Є.Л., 
Сиволап В.В., Гуніна 
Л.М. Фізіологічні і 
потенційно 
патологічні зміни ЕКГ 
у представників 
плавання різних 
спортивних 
кваліфікацій. // 
Запорожский 
медицинский журнал 
2019 - 21 (1 (112)), 39-
43.



2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Залежність 
електричної 
ектопічної активності 
серця від надмірної 
ваги тіла у хворих на 
гіпертонічну хворобу в 
поєднанні з 
ішемічною хворобою 
серця (за даними 
добового 
моніторування ЕКГ) / 
В. В. Сиволап1, Л. О. 
Курілець, Н. Є. 
Добровольська, В. А. 
Матсалаєва // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 1(39). – С. 43–
48.
2. Сиволап В.В. Вплив 
додаткових факторів 
ризику на 
антигіпертензивну 
ефективність 
епросартану та 
телмісартану у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу / В. В. 
Сиволап, О. В. Візір-
Тронова // Патологія. 
– 2017. – Т. 14, № 
3(41). – С. 263–270.
3. Сиволап В.В. Внесок 
модифікованих 
факторів ризику в 
формування серцево-
судинного 
ремоделювання та 
вегетативного балансу 
у хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
В. В. Сиволап, О. В. 
Візір-Тронова // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
6(105). – С. 694–701.
4. Жеманюк С.П. 
Фактори, що 
асоціюються з 
високою ймовірністю 
недосягнення 
цільового 
артеріального тиску у 
хворих на 
гіпертонічну хворобу / 
С. П. Жеманюк, В. В. 
Сиволап // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
6(105). – С. 706–710.
5. Сиволап В.В. 
Показники АДФ-
індукованої агрегації 
тромбоцитів у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу, що 
ускладнена 
ішемічним 
півкульним інсультом 
/ В. В. Сиволап, С. П. 
Жеманюк // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
5(104). – С. 534–539.



3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Основні об’єктивні 
методи обстеження 
хворого в клініці 
внутрішніх хвороб. 
Навчальний посібник 
для студентів ІІІ 
курсу. / Сиволап В.В., 
Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В., 
Олійник О.І., 
Авраменко Н.Ф., Візір-
Тронова О.В., 
Герасько М.П., 
Жеманюк С.П., 
Кравченко Т.В., 
Курілець Л.О., 
Полівода С.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 88 
с.
2. Медична 
реабілітація хворих на 
серцево-судинні 
захворювання. 
Навчальний посібник 
для студентів 
медичних факультетів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».. / 
Сиволап В.В., Богун 
А.А., Матсалаева В.А. 
– Запоріжжя, 2019. – 
124 с.
4. Management of 
patients with 
hematological diseases : 
man. to practical 
classes / Samura B. B., 
Kolesnyk Yu. M., 
Syvolap V. V., 
Dotsenko, S. Ya., 
Samura, I. B. - 
Zaporizhzhia : ZSMU, 
2018. - 175 p. 
5. Management of 
patients with 
hematological diseases 
= Ведення хворих з 
гематологічними 
захворюваннями : 
навч. посіб. для практ. 
занять для студентів 
VI курсу та інтернів 
мед. ф-тів / Б. Б. 
Самура [та ін.]. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 157 с.
6. Фізичні методи 
обстеження хворого 
(пальпація, перкусія, 
аускультація) : навч. 
посіб. для 
українськомовних 
студ. для самостійної 
роботи студ. 3 курсу / 
В. В. Сиволап [та ін.]. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - 66 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Колесник М.Ю. 



«Рання діагностика 
ураження міокарда 
лівого шлуночка та 
лікування 
гіпертонічної хвороби 
в поєднанні з 
порушеннями 
метаболізму глюкози 
(клініко-
експериментальне 
дослідження)» 
(14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий 
консультант: акад. 
НАМН України, 
д.мед.н., проф. Дзяк 
Г.В. Захист 27.04.2016
2. Михалюк Є.Л. 
«Діагностика 
граничних та 
патологічних станів 
при крайніх фізичних 
навантаженнях в 
олімпійському та 
професіональному 
спорті» (14.01.24 –  
лікувальна 
фізкультура та 
спортивна медицина)
Наукові консультанти: 
д.мед.н., проф. 
Клапчук В.В., д.мед.н, 
проф. Сиволап В.В. 
Захист 2007 р.
3. Курілець Л.О. 
«Оптимізація 
комплексного 
лікування 
негоспітальної 
пневмонії 3 та 4 груп 
на фоні ішемічної 
хвороби серця з 
застосуванням 
статинів» (01.01.02 – 
внутрішні хвороби). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 
Сиволап В.В. Захист 
26 жовтня 2011 р.
4. Познанська К.О. 
«Зміни 
тромбоцитарного 
гемостазу, 
внутрішньосерцевої та 
мозкової 
гемодинаміки у 
хворих на 
гіпертонічну хворобу 
різного додаткового 
ризику та їх корекція» 
(14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., професор 
Сиволап В.В. Захист 8 
червня 2011 р.
5. Назаренко О.В. 
«Клініко-
гемодинамічні зміни, 
варіабельність ритму 
серця та дисфункція 
ендотелію у хворих на 
Q-інфаркт міокарда на 
фоні залізодефіцитної 
анемії» (14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 
Сиволап В.В. Захист 6 
травня 2009 р.



6. Туманська Н.В. 
«Структурно-
геометричні та 
функціональні зміни 
правого шлуночка, 
вміст цистатину С і 
NT-pro-BNP у хворих 
на серцеву 
недостатність 
ішемічного ґенезу та 
їх прогностичне 
значення» (14.01.11 – 
кардіологія). 
Науковий керівник: 
д.мед.н., проф. 
Сиволап В.В.Захист 23 
червня 2010 р.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства..
Член експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН з 
клінічної медицини

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Науковий керівник: 
Самура Б.Б. д.м.н., 
Візір-Тронова О.В. 
к.м.н., Барська К.С. 
к.м.н., Новіков Є.В. 
к.м.н., Лисенко В.А. 
к.м.н.
2. Відповідальний 
секретар ЗМЖ

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
пропедевтики 
внутрішньої 
медицини, променевої 
діагностики та 
променевої терапії

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої ради Д 
17.600.02

12. Авторські 
свідоцтва або патенти



1. Спосіб корекції 
підвищеної агрегації 
тромбоцитів у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу низького та 
помірного 
додаткового ризику 
№55885 від 
27.12.2010.
2. Спосіб оцінки 
експресії 
тромбоцитарних 
рецепторів №51701 від 
26.07.2010.
3. Спосіб 
профілактики 
тромботичних 
ускладнень при 
хронічній серцевій 
недостатності 
ішемічного ґенезу на 
фоні цукрового 
діабету 2 типу №57117 
від 10.02.2011.
4. Спосіб 
прогнозування 5-
річних 
кардіоваскулярних 
ускладнень у хворих 
на гіпертонічну 
хворобу низького 
додаткового ризику 
№81876 від 
10.07.2013.
5. Спосіб діагностики 
підвищеного ризику 
інсульту у хворих на 
гіпертонічну хворобу 
№113421 від 
25.01.2017.
6. Спосіб визначення 
тактики лікування 
хворих на 
гіпертонічну хворобу 
низького та помірного 
ризику: пат. 122321 
Україна, МПК (2006) 
A61P 9/00, A61K 31/00 
/ В. В. Сиволап, О. В. 
Візір-Тронова. № 
u201709814; заявл. 
10.10.2017; опубл. 
26.12.2017, бюл. № 24.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Маніпуляційна 
техніка. Навчальний 
посібник для 
студентів 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 224 
«Технології медичної 
діагностики та 
лікування». / 
Макуріна Г. І., 
Сиволап В. В., Бачурін 
А. В., Бойко К. А., 
Дмитренко І. П., 
Василенко А. В. 
Запоріжжя, 2020. 144 
с.
2. Основні об’єктивні 
методи обстеження 
хворого в клініці 
внутрішніх хвороб 
(пальпація, перкусія, 
аускультація). 



Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів ІІІ 
курсу медичних 
факультетів, які 
попередьо здобули 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «Молодший 
спеціаліст». / Сиволап 
В. В., Лукашенко Л. В., 
Лихасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Візір-Тронова О. В., 
Герасько М. П., 
Жеманюк С. П., 
Кравченко Т. В., 
Курілець Л. О., 
Полівода С. В. 
Запоріжжя, 2020. 86 
с.
3. Basic methods of 
examination of the 
patients in clinic of 
internal diseases 
(Основні методи 
обстеження хворих в 
клініці внутрішніх 
хвороб). Навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Ліхасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Герасько М. П., 
Курілець Л. О., 
Жеманюк С. П. 
Запоріжжя, 2020. 172 
с. (англ.).
4. Basic syndromes and 
diseases of internal 
organs (Основні 
синдроми та 
захворювання 
внутрішніх органів). 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Ліхасенко І. В., 
Олійник О. І., 
Авраменко Н. Ф., 
Герасько М. П., 
Курілець Л. О., 
Жеманюк С. П. 
Запоріжжя, 2020. 130 
с. (англ.).
5. Modern methods of 
studying respiratory 
function (Сучасні 
методи дослідження 
дихальної функції). 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних 
факультетів. / 
Сиволап В. В., 
Герасько М. П., 
Гордiєнко О. В., 
Пашко О. Є. 



Запоріжжя, 2020. 70 с. 
(англ.).

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
наукового товариства

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
26 років

51435 Клименко 
Андрій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003142, 

виданий 
03.04.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022505, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024292, 
виданий 

14.04.2011, 
Атестат 

професора AП 
000157, 
виданий 

11.10.2017

17 ВБ 1.3. Сучасна 
хірургія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Профілактика 
гострого панкреатиту 
після 
транспапілярних 
ендоскопічних 
втручань з приводу 
холедохолітіазу та 
стенозуючого папіліту 
/ Клименко А. В. та ін. 
// Клінічна хірургія. - 
2017. - №4. - C. 18-21. 
2. Quality of life 
assessment in patients 
with chronic 
pancreatitis after 
parenchymapreserving 
operations / V. 
Klymenko, A. 
Klymenko, Andrii 
Steshenko // 
Pancreatology. – 2016. 
– Vol. 16 (3). – S54. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.10
16/j.pan.2016.05.184 
3. Adequate and Timely 
Reduction of Pancreatic 
Ductal Hypertension as 
the Main Criterion for 
Successful Surgical 
Treatment of Chronic 
Pancreatitis / 
Klymenko V., Klymenko 
A., Steshenko A. // 
Pancreas. - 2015. - Nov. 
- T. 44, № 8. - C. 1387-
1387. 
4. Магнитно-
резонансная 
холангиопанкреатогра
фия в клинической 
практике / Л. М. 
Туманская [и др.] // 
Патологія. - 2017. - 
Том 14, N 2. - С. 230-
235.
5. Диагностика и 
методы 
эндоскопического 
лечения 
послеожоговых 
стриктур пищевода / 
A. B. Клименко [и др.] 
// Запорож. мед. 
журн. : науч.-практ. 
журн. - 2018. - Том 20, 
N 3. - С. 454-458.



6. Total dissection of 
Wirsung's duct with 
formation of isolated 
pancreaticojejunoduode
noanastomosis as an 
alternative to resection 
surgery in patients with 
chronic pancreatitis 
(CP) / Klymenko V., 
Klymenko A., 
Steshenko A. // 
Pancreatology, June 
2015, Volme 15, Issue 3, 
Supplement, Pages S79 
– S80. 
7 Досвід використання 
лапароскопічного 
тренажера з метою 
покращення 
практичних навичок 
студентів-медиків / А. 
В. Клименко [та ін.] // 
Мед. освіта = Medical 
Education : наук.-
практ. журн. - 2019. - 
N 3. - С. 66-74.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. 
Органосохраняющая 
хирургия – стандарт 
современного лечения 
хронического 
панкреатита / В. Н. 
Клименко, А. В. 
Клименко, А. А. 
Стешенко // 
Харківська хірургічна 
школа. - 2015. - № 5. - 
С. 44-48.
2. Досвід 
використання 
лапароскопічного 
тренажера з метою 
покращення 
практичних навичок 
студентів-медиків / А. 
В. Клименко [та ін.] // 
Мед. освіта = Medical 
Education : наук.-
практ. журн. - 2019. - 
N 3. - С. 66-74.
3. Ускладнення і 
помилки при 
відеоендоскопічних 
втручаннях у хірургії 
пахвинної грижі / В. 
М. Клименко, А. В. 
Клименко, А. І. Білай, 
С. М. Кравченко // 
Одеський медичний 
журнал. - 2015. - № 2. 
- С. 41-44.
4. Профілактика 
гострого панкреатиту 
після 
транспапілярних 
ендоскопічних 
втручань з приводу 
холедохолітіазу та 
стенозуючого папіліту 
/ А. В. Клименко [та 
ін.] // Клініч. хірургія 
= Клиническая 
хирургия : Науково-
практичний журнал. - 
2017. - N 4. - С. 18-21.
5. Оцінка 



безпосередніх та 
віддалених 
результатів 
преперитонеальних 
пластик у лікуванні 
пахвинних гриж / 
Клименко В.М., 
Клименко А.В., Білай 
А.І. // Украинский 
журнал хирургии. – 
2016. – №1-2 (30-31). 
– С. 22-29.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Лапароскопічні 
втручання при гострих 
хірургічних 
захворюваннях 
органів черевної 
порожнини : 
навчальний посібник 
з хірургії для студентів 
медичних 
факультетів, лікарів-
інтернів та лікарів-
курсантів. Клименко 
В. М., Клименко А. В., 
Захарчук О.В. (Всього 
8 осіб). – Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2015. – 100 с.
2. Ендоскопічні 
втручання у хворих з 
біліарною 
гіпертензією (клінічне 
значення, показання, 
ускладнення, методи 
профілактики 
ускладнень, техніка 
виконання): 
навчальний посібник 
до практичних занять 
з хірургії для студентів 
медичних 
факультетів, лікарів-
інтернів, лікарів-
курсантів. Клименко 
В. М., Клименко А. В., 
Захарчук О.В. (Всього 
9 осіб). – Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2016. – 131 с.
3. Хірургічне 
лікування хворих з 
синдромом 
портальної 
гіпертензії: 
навчальний посібник 
з хірургії для 
студентів, лікарів-
інтернів та лікарів-
курсантів / Клименко 
В. М., Клименко А. В., 
Захарчук О.В. (Всього 
9 осіб).  – Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2017. – 148 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертації Білай 
Андрій Іванович 
(захист 2017 р)

6. Проведення 



навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Миколаєв Михайло 
Вікторович, 
кандидатська 
дисертація, тема: 
«Оптимізація 
хірургічного 
лікування морбідного 
ожиріння»
2. Кононенко Ігор 
Євгенович, 
кандидатська 
дисертація тема: 
«Оптимізація 
колоректального 
анастомозу при 
лапароскопічній 
резекції прямої та 
сигмоподібної 
кишки»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
факультетської 
хірургії

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на корисну 
модель №99594. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
жовчнокам’яної 
хвороби зі 
збереженням 
жовчного міхура / 
[В.М. Клименко, 
Д.В.Сиволап, 
А.О.Стешенко]. 
Заявка № u201500104 
від 06.01.2015; Опубл. 
10.06.2015. // Бюл. № 
11.
2. Патент на корисну 
модель 107018 
Україна, МПК 
А61В17/00. Спосіб 
хірургічного 
лікування пахових 
гриж у дорослих / 
Клименко А.В., Білай 
А.І., Клименко В.М.; 
заявник та 
патентовласник 
ЗДМУ. – № 
U201601595; заявл. 
22.02.16; опубл. 
10.05.16, Бюл. №9.

14. Керівництво 



студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових..
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком на 
кафедрі 
факультетської 
хірургії

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
1. Член хірургічного 
товариства 
Запорізької області
2. EPC – European 
Pancreatology Club 
3. Українська 
ассоціація 
панкреатологів
4. IAP – International 
Pancreas Association

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
17 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Куратор та 
консультант 
хірургічного 
відділення ТОВ 
«ВІТАЦЕНТР»

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ОК 3. 
Технологія 
планування, 
виконання та 
захисту 
дисертаційного 
дослідження

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 



когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.



2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»



11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

96999 Колеснік 
Олексій 
Петрович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

14 ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1) Колесник А. П. 



110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004431, 

виданий 
30.06.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045665, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034270, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

професора AП 
000737, 
виданий 

05.03.2019

Опыт хирургического 
лечения пациентов с 
раком пищевода I–III 
стадий [Surgical 
treatment experience 
for patients with stage 
I-III esophageal cancer] 
/ А. П. Колесник, И. П. 
Колесник, В. В. 
Кечеджиев // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2018. - Т. 20, N 3. - С. 
448-453. (Web of 
Science)
2) Віддалені 
результати 
хірургічного 
лікування хворих з 
ранніми стадіями 
недрібноклітинного 
раку легені / О. П. 
Колеснік, А. І. 
Шевченко, А. В. 
Каджоян, О. М. Левик, 
В. О. Кузьменко // 
Клінічна хірургія. - 
2018. - Т. 85, № 3. - С. 
23-26. (Scopus)
3) Колесник, А. П. 
Состояние оказания 
помощи больным 
раком шейки матки в 
Запорожской области 
с 2008 по 2015 год 
[State of care in 
patients with cervical 
cancer in Zaporizhzhia 
region since 2008 to 
2015 year] / А. П. 
Колесник, А. В. 
Каджоян, А. О. 
Кабаков // Патологія.- 
2016. - N 2. - С. 19-27. 
(Web of Science)
4) Колесник И. П. 
Адъювантная 
химиотерапия при 
раке желудка 
[Adjuvant 
chemotherapy for 
gastric cancer] / И. П. 
Колесник, А. И. 
Шевченко // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2015. - № 6. - С. 98-
104. (Web of Science)
5) Факторы 
химиорезистентности 
при 
немелкоклеточном 
раке лёгкого 
[Chemoresistance 
factors in non-small cell 
lung cancer] / А. И. 
Шевченко, А. П. 
Колесник, А. В. 
Каджоян, В. А. 
Кузьменко // 
Патологія. - 2016. - № 
1. - С. 4-9. (Web of 
Science)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Віддалені 
результати 
хірургічного 



лікування хворих з 
ранніми стадіями 
недрібноклітинного 
раку легені / О. П. 
Колеснік, А. І. 
Шевченко, А. В. 
Каджоян, О. М. Левик, 
В. О. Кузьменко // 
Клінічна хірургія. - 
2018. - Т. 85, № 3. - С. 
23-26.
2. Роль 
неоад’ювантної та 
ад’ювантної 
хіміотерапії у 
лікуванні хворих на 
рак легені / О. П. 
Колеснік, А. І. 
Шевченко, А. В. 
Каджоян, В. О. 
Кузьменко, А. О. 
Кабаков, В. В. 
Михайлов // 
Клиническая 
онкология. - 2018. - Т. 
8, № 2. - С. 107-110.
3. Ингибиторы АLК 
при лечении АLК-
положительного 
немелкоклеточного 
рака легкого / А. П. 
Колесник, [и др.] // 
Клиническая 
онкология. - 2018.- Т. 
8, № 4. – С. 254-258.
4. Роль таргетної 
терапії у лікуванні 
хворих на рак легені з 
позитивними EGFR-
мутаціями / О. П. 
Колеснік, А. І. 
Шевченко, А. В. 
Каджоян, В. О. 
Кузьменко // Клініч. 
онкологія. - 2018. – Т. 
8, N 3. - С. 177-184.
5. Колесник А. П. 
Современные аспекты 
лечения 
экссудативного 
плеврита опухолевого 
генеза / А. П. 
Колесник, А. В. 
Каджоян, В. А. 
Кузьменко // Клінічна 
хірургія. - 2016. - N 11. 
- С. 71-73

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1) Онкологія : 
підручник / А. І. 
Шевченко, О. П. 
Колеснік, О. М. 
Сидоренко та ін. –3-тє 
вид., доопрац. та 
допов. – Запоріжжя, 
2018. – 421 с.
2) Шевченко A. I. 
Методи біопсії в 
онкології : навч. посіб. 
для студентів вищ. 
мед. навч. закл. ІІІ–IV 
рівнів акредитації, 
лікарів інтернів і 
сімейних лікарів / A. I. 
Шевченко, О. П. 
Колеснік. - Запоріжжя 
: ЗДМУ, 2017. - ел. опт. 
диск (CD-ROM). – 



(3,17 МБ)
3) Шевченко А. І. 
Інтерактивний 
словник термінів з 
онкології. / А. І. 
Шевченко, О. П. 
Колеснік. - 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 117 с.
4) Онкологія : навч. 
посіб. для студ. вищ. 
мед. навч. закл. III-IV 
рівнів акредитації 
спец.: 7.12010005 
"Стоматологія" / A. I. 
Шевченко, О.П. 
Колеснік, О. О. 
Голобородько, О. М. 
Левик, І. Є. Седаков. - 
Guide. - Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2015. - эл. опт. 
диск (CD-ROM).
5. Oncology = 
Онкологія : підручник 
: англ. мовою / [А. І. 
Шевченко, О. П. 
Колесник, Н. Ф. 
Шевченко та ін.] ; за 
ред. А. І. Шевченка. – 
Вінниця : Нова Книга, 
2020. – 504 c Гриф 
МОН

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Пат. №128636 
Україна, МПК (2006). 
Спосіб хірургічного 
лікування раку 
нижньої третини 
стравоходу та раку 
кардіоезофагеального 
з’єднання / О.П. 
Колеснік, А.І. 
Шевченко, І.П. 
Колеснік, А.В. 
Каджоян, В.О. 
Кузьменко, А. О. 
Кабаков. - № 
u201804517 ; заявл. 
24.04.2018 ; опубл. 
25.09.2018, бюл. № 18.
2. Пат. №103175 
Україна, МПК 
(2015.01). Тренажер 
для відпрацювання 
техніки 
лапароскопічних та 
відеоасистованих 
оперативних втручань 
/ О.П. Колеснік, А.І. 
Шевченко, В.О. 
Кузьменко, А.В. 
Каджоян, О.О. 
Голобородько. - № 
u201504560 ; заявл. 
12.05.2015 ; опубл. 
10.12.2015, бюл. № 23.
3. Пат. 69728, МПК G 
01 N 33/50. Спосіб 
вибору тактики 
лікування хворих з 
ранніми (І-ІІ) 
стадіями 
недрібноклітинного 
раку легенів / О.П. 
Колеснік, 
А.І.Шевченко; 
Запорізький 
державний медичний 
університет. – 



№u201112772; Заявл. 
31.10.2011; Опубл. 
10.05.2012, Бюл. № 9.
4. Пат. 41083, 
№u200809554; Спосіб 
оперативного 
лікування раку 
стравоходу / 
Шевченко А.І., 
Сидоренко О.М., 
Колеснік О.П., 
Колесник І.П.; 
Запорізький 
державний медичний 
університет. – 
№u200809554; Заявл. 
21.07.2008; Опубл. 
12.05.2009, Бюл. № 9.
5. Пат. 20350, МКИ G 
01 N 33/53. Спосіб 
прогнозування 
ефективності 
ад’ювантної 
поліхіміотерапії у 
хворих на рак прямої 
кишки / І.Д. 
Паламарчук, Ю.М. 
Колесник, А.В. 
Абрамов О.М. 
Сидоренко, М.О. 
Орловський, О.П. 
Колесник; 
Запорізький 
державний медичний 
університет. – 
№u20608566; Заявл. 
31.07.2006; Опубл. 
15.01.2007, Бюл. № 1. 
– 1 с. 
6. Пат. 20351, МКИ G 
01 N 33/53. Спосіб 
оцінки ефективності 
передопераційної 
променевої терапії у 
хворих на рак прямої 
кишки / І.Д. 
Паламарчук, Ю.М. 
Колесник, А.В. 
Абрамов О.М. 
Сидоренко, М.О. 
Орловський, О.П. 
Колесник; 
Запорізький 
державний медичний 
університет. – 
№u20608567; Заявл. 
31.07.2006; Опубл. 
15.01.2007, Бюл. № 1. 
– 2 с.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Шевченко А.І., 
Колеснік 
О.П.,Барвінська Л.І., 
Мельничук А. П. 
Методичні 
рекомендації 
студентам, лікарям-
інтернам і клінічним 
ординаторам до 
аудиторної і 
позааудиторної 
самостійної роботи та 
дистанційного 
навчання з 
дисципліни 
“Онкологія” / 
Запоріжжя: ЗДМУ, 



2018. – 47 с.
2. Тлумачний словник 
термінів з онкології / 
А.І. Шевченко, О.П. 
Колеснік, О.М. Левик. 
– Запоріжжя, 2017. – 
121 с.
3. Онкологія. Тестові 
завдання для 
самостійної 
підготовки студентів 
V-VI курсів медичних 
факультетів. / 
Шевченко А.І., 
Колеснік О.П., 
Сидоренко О.М., 
Щуров М.Ф., Левик 
О.М., Каджоян А.В., 
Голобородько О.О., 
Шмикова О.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 
201 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Дійсний член:  
European Society of 
Medical Oncology 
(ESMO) 
European Society of 
Thoracic Surgeons 
(ESTS) 
European Society of 
Gynaecological 
Oncology (ESGO)
Українська спілка 
онкохірургів
Українська спілка 
клінічних дослідників
Українська спілка 
пластичних хірургів

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
14 років

121253 Рябоконь 
Олена 
Вячеславівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 005677, 

виданий 
15.03.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009175, 
виданий 

17.01.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014100, 
виданий 

21.04.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 006230, 

виданий 
09.11.2010

23 ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти 
вивчення 
інфекційних 
хвороб

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Onishchenko N., 
Riabokon Yu., 
Riabokon E. Clinical-
pathogenetical role of 
Toll-like receptor 2 (rs 
5743708) and 
interleukin-10 (rs 
1800896) genes 
polymorphism in the 
course of herpes zoster 
in adults // Georgian 
Medical News. – 2018. 
– № 12 (285). – P. 81-
86. (SCOPUS)
2. Onishenko N.V., 
RyabokonYu.Yu., 
Riabokon O.V. The role 
of interleukin-10 gene 
polymorphism (rs 
1800872) in the course 
of herpes zoster in 
adults // Pathologia. – 
Vol. (15), № 3. – P 325-



329. (Web on Science)
3. Kalashnyk K., 
Riabokon Yu., 
Riabokon O. Clinical-
pathogenetical role of 
dynamics of 
concentration of 
interleukin-6 
depending on 
polymorphism of its 
gene in conducting 
antiviral therapy in 
patients with chronic 
hepatitis C // Georgian 
Medical News. – 2018. 
– № 10 (283). – P. 85-
88. (SCOPUS)
4.Riabokon 
O.V.,Khelemendyk A.B., 
RiabokonYu.Yu. 
Monitoring of patients 
with chronic hepatitis B 
without liver cirrhosis 
while determining the 
tactics of treatment // 
Pathologia. – 2018. – Т. 
15, № 2 (43). – С. 215-
220. (Web on Science)
5. RiabokonYu.Yu., 
Tumanskiy V.A., 
Riabokon E.V. The 
interaction of 
morphological changes 
in the liver with the 
development of 
extrahepatic 
manifestations in 
patients with chronic 
hepatitis C// 
Pathologia. – 2018. – 
Vol. 15, № 1, January – 
April 2018. – P. 45-48. 
(Web on Science)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Оніщенко Н.В., 
Рябоконь О.В. 
Клінічні особливості 
перебігу вітряної 
віспи у дорослих на 
сучасному етапі // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2016. – Том 20, № 3 
(79). – С. 136-138. 
2. Рябоконь О.В., 
Лядська О.В., Іпатова 
Д.П., Рябоконь Ю.Ю. 
Ефективність 
противірусної терапії 
та динаміка 
показників якості 
життя хворих на 
хронічний гепатит С 
залежно від наявності 
змішаної 
кріоглобулінемії // 
Інфекційні хвороби. – 
2016. – № 4 (86). – С. 
30-35. 
3. Рябоконь 
О.В.,Туманський В.О., 
Рябоконь Ю.Ю., 
Фурик О.О. 
Патогенетична роль 
генотипу HCV та 
інсулінорезистентност
і в розвитку стеатозу 



та фіброзу печінки у 
хворих на хронічний 
гепатит С // 
Гепатологія. – 2016. – 
№ 4. – С. 61-68. 
4. Рябоконь 
О.В.,Калашник К.В., 
Лядська О.В., Іпатова 
Д.П., Рябоконь Ю.Ю. 
Ефективність 
подвійної 
противірусної терапії 
та динаміка 
показників якості 
життя у хворих на 
хронічний гепатит С 
залежно від відповіді 
на лікування (За 
результатами 
виконання 
держпрограми в 
Запорізькій області) 
// Гепатологія. – 2017. 
- № 1. (35). – С. 22-31. 
5. Рябоконь 
О.В.,Усачова О.В., 
Камишний О.М., 
Задирака Д.А., 
Ткачова О.Л. 
Сучасний погляд на 
ентеровірусну 
інфекцію як 
поліетіологічне 
захворювання (огляд 
літератури) // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 1 (39). – С. 110-
116.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Протиінфекційні 
лікарські засоби: 
навчальний посібник 
/ за заг. ред. проф. 
О.В. Крайдашенка]. – 
Вінниця: Нова Книга, 
2015. – 424 с. 
2. Атлас інфекційних 
хвороб / за ред.. М.А. 
Андрейчина. – 2-е 
вид., випр. і допов. – 
Тернопіль: 
Підручники і 
посібники, 2017. – 288 
с.
3. Інфекційні хвороби: 
підручник / За 
редакцією О.А. 
Голубовської. – Київ: 
ВСВ: «Медицина», 
2018. – 686с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Ушеніна Людмила 
Олександрівна – 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Клініко-
патогенетичні 
особливості 
хронічного гепатиту С 
у хворих з 
метаболічними 



факторами ризику» - 
захист 05 липня 2011 
року (14.01.13 – 
інфекційні хвороби) у 
спеціалізованій 
Вченій раді Д 
26.614.01 при ДУ 
«Інститут 
епідеміології та 
інфекційних хвороб 
імені Л.В. 
Громашевського 
НАМН України». 
2. Машко Оксана 
Павлівна – 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Клініко-
патогенетичні 
особливості 
хронічного гепатиту С 
у хворих зі змішаною 
кріоглобулінемією» - 
захист 09 квітня 2013 
року (14.01.13 – 
інфекційні хвороби) у 
спеціалізованій 
Вченій раді Д 
26.614.01 при ДУ 
«Інститут 
епідеміології та 
інфекційних хвороб 
імені Л.В. 
Громашевського 
НАМН України». 
3. Фурик Олена 
Олександрівна – 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Клініко-
патогенетичне 
значення стану 
компенсаторно-
адаптаційних 
механізмів у хворих на 
гострий гепатит В на 
тлі токсичного 
ураження печінки» - 
захист 24 вересня 2013 
року (14.01.13 – 
інфекційні хвороби) у 
спеціалізованій 
Вченій раді Д 
58.601.02 при ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ 
України».
4. Задирака Денис 
Анатолійович – 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Нейрогуморальні й 
прооксидантно-
антиоксидантні 
порушення у хворих 
на серозні та гнійні 
менінгіти і їх 
патогенетично 
обґрунтована 
корекція в 
комплексному 
лікуванні» - захист 06 
червня 2016 року у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 05.600.04 при 
Вінницькому 
національному 
медичному 
університеті імені М.І. 



Пирогова МОЗ 
України.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
планової науково-
дослідної роботи 
кафедри інфекційних 
хвороб на тему: 
«Оптимізація ранньої 
діагностики та 
лікування хворих на 
найбільш поширені 
інфекційні 
захворювання, що 
перебігають на тлі 
коморбідної патології 
у дорослих та дітей» 
(№ державної 
реєстрації 
0117U006956).

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
інфекційних хвороб

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член спеціалізованих 
рад (постійнодіючі): 
1. 
спеціалізованоївченої 
ради Д 05.600.04 при 
Вінницькому 
національному 
медичному 
університеті імені М.І. 
Пирогова МОЗ 
України.
2. спеціалізованої 
вченої ради Д 
64.609.05 при 
Харківській медичній 
академії 
післядипломної освіти 
МОЗ України.
Офіційний опонент на 
захисті дисертацій:
1. Васкул Надія 
Василівна - 
кандидатська 
дисертація на тему “ 
Клініко-лабораторні 
особливості перебігу 
хронічного гепатиту С 
у пацієнтів із 
підвищеним 
сумарним ризиком 
серцево-судинної 
патології та 
лікувальна корекція ” 
– захист в 2016 р. у 
спеціалізованій 
Вченій раді К 
20.601.03 при ДВНЗ 
“Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет” МОЗ 
України.
2. Сукач Марина 
Миколаївна – захист 
кандидатської 
дисертації на тему 



«Клініко-лабораторні 
особливості перебігу 
коінфекції хронічного 
гепатиту С та 
туберкульозу у ВІЛ-
інфікованих 
пацієнтів», захист у 
2017 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.614.01 при 
ДУ «Інститут 
епідеміології та 
інфекційних хвороб 
імені Л.В. 
Громашевського 
НАМН України».
3. Дербак Марія 
Антонівна – 
докторська дисертація 
на тему «Клініко-
патогенетичні 
особливості 
хронічного гепатиту С 
у хворих на цукровий 
діабет 2 типу та 
обґрунтування 
лікування» захист у 
2018 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 05.600.04 при 
Вінницькому 
національному 
медичному 
університеті імені М.І. 
Пирогова МОЗ 
України. 
4. Чемич Оксана 
Миколаївна - 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Клініко-
епідеміологічні та 
мікробіологічні 
особливості перебігу 
гастроінтестінальної 
форми сальмонельозу, 
удосконалення 
діагностики та 
лікування», захист 
2018 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 05.600.04 при 
Вінницькому 
національному 
медичному 
університеті імені М.І. 
Пирогова МОЗ 
України
5. СінгхШайлендра – 
кандидатська 
дисертація на тему 
«Рання діагностика та 
лікування фіброзу 
печінки у дітей, 
хворих на хронічний 
гепатит В в ремісії 
лімфобластного 
лейкозу» - захист 
28.12.2018 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 05.600.04 при 
Вінницькому 
національному 
медичному 
університеті ім. М.І. 
Пирогова МОЗ 
України.
Науковий керівник:
- Оніщенко Н.В., ДФ 
17.600.011, ДР № 
000659 від 16.10.2020,



- Калашник К.В., ДФ 
17.600.021 

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Деклараційний 
патент на корисну 
модель 67226. 
Україна, МПК 
(2012.01). Спосіб 
комплексного 
лікування гострого 
вірусного гепатиту В 
на тлі супутнього 
алкогольного 
ураження печінки / 
Фурик О.О., Рябоконь 
О.В. - № u 2011 08411; 
Заявл. 04.07.2011; 
Опубл. 10.02.2012. – 
Бюл. № 3.
2. Деклараційний 
патент на корисну 
модель 85931. 
Україна, МПК 
(2013.01). Спосіб 
лікування серозних та 
гнійних менінгітів / 
Задирака Д.А., 
Рябоконь О.В. - № u 
2013 05943; Заявл. 
13.05.2013; Опубл. 
10.12.2013. – Бюл. № 
23.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Helminthiasis: 
Manual for English-
speaking students of 
medical universities IV 
level of accreditation 
(Edition is second, 
processed and 
complemented) / 
Ryabokon 
E.V.,Onishchenko T.E., 
Furyk E.A., Zadiraka 
D.A. -2018. – 85с. 
2. Infection diseases of 
wound infection and 
multiple mechanism 
transmission: Manual 
for practical training 
and independent work 
Of students for the 5th 
year of the Medical 
Faculty On Infectious 
Diseases to the module 
№ 5 / Ryabokon 
E.V.,Onishchenko T.E., 
Furyk E.A., Zadiraka 
D.A., Kalashnik K.V. -
2018. – 151с. 
3. 
Імунопрофілактикаін
фекційниххвороб: 
навч. посіб. Для 
лікарів інтернів зі 
спеціальності 
«Інфекційні хвороби» 
та суміжних 
спеціальностей / 
Рябоконь О. В., 
Рябоконь Ю. Ю., 
Савельєв В. Г., 
Оніщенко Т. Є., 
Задирака Д. А., Фурик 
О. О. - 2018. – 85с.



16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація 
інфекціоністів»

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
23 роки

27836 Кисельов 
Сергій 
Михайлович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005868, 

виданий 
29.09.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033360, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028407, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

професора AП 
000869, 
виданий 

23.04.2019

14 ВБ 1.7. Сучасна 
кардіологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Кисельов С.М. 
Прогностична 
цінність показників 
варіабельності 
серцевого ритму щодо 
формування гострої 
післяінфарктної 
аневризми лівого 
шлуночка // Запорож. 
мед. журн. – 2017. – 
№6 (105). – С. 726-
730. 
Doi:10.14739/2310-
1210.2017.6.114686
2. Кисельов С.М. 
Найближчий і 
віддалений прогноз 
під впливом 
антикоагулянтної 
терапії у хворих на 
гострий Q-інфаркт 
міокарда після 
тромболітичної 
терапії // Запорож. 
мед. журн. – 2018. – 
№ 4 (109). – С. 462–
466. Doi: 
10.14739/2310-
1210.2018.4.135747 
(Web of Science)
3. Кисельов С.М. 
Ризик несприятливого 
перебігу гострого Q-
інфаркту міокарда під 
впливом 
антикоагулянтної 
терапії// Світ 
медицини та біології. 
– 2018. – № 3 (65). – 
С. 74–77. Doi: 
10.26724/2079-8334-
2018-3-65-74-77 (Web 
of Science)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Кисельов С.М. Зміни 
гуморальних 
факторів, показ¬ників 
раннього 
післяінфарктного 
ремоделювання 
сер¬ця під впливом 
антпкоагулянтної 
терапії у хворих на Q-
інфаркт міокарда // 



Буковинський 
медичний вісник. – 
2015. -№ 1(73). – С. 
68-73.
2. Сиволап В.Д. Вплив 
блокади альдостерону 
на вижи¬ваність 
хворих з Q-інфарктом 
міокарда та ризик 
формування гострої 
постінфарктної 
аневризми та тромбу 
лівого шлуночка / 
В.Д. Сиволап, С.М. 
Кисельов // 
Український 
кардіологічний 
журнал. -2016. – Дод. 
3. – С. 147-148
3. Кисельов С.М. 
Найближчий та 
віддалений прогноз у 
хворих на Q-інфаркт 
міокарда під впливом 
тромболітичної 
терапії / С.М. 
Кисельов, О.В. 
Назаренко // Укр. 
кардіол. Журн. – Дод. 
1. – 2018. – С. 86
4. Кисельов С. М. 
Гендерні особливості і 
прогностичне 
значення системи 
матриксних 
металопротеїназ та їх 
інгібіторів у хворих на 
гострий Q-інфаркт 
міокарда лівого 
шлуночка / С. М. 
Кисельов // Запорож. 
мед. журн. – 2015. – N 
1. – С. 9-13.
5. Кисельов С. М. 
Особливості 
вегетативної регуляції 
роботи серця та 
добового профілю 
артеріального тиску у 
хворих на гострий 
інфаркт міокарда, що 
ускладнений 
аневризмою лівого 
шлуночка / С. М. 
Кисельов // Запорож. 
мед. журн. – 2015. – 
№ 5 – С. 18-22.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Клінічна оцінка 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень при 
хворобах крові та 
кровотворних 
органів:навч.посіб. / 
В. Д. Сиволап, С. М. 
Кисельов, 
О.В.Назаренко [та ін.] 
– Запоріжжя, 2015. – 
100с.
2. Сиволап В. Д. 
Гостра 
післяінфарктна 
аневризма лівого 
шлуночка серця : 
монографія / B. Д. 
Сиволап, С. М. 



Кисельов. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 164 с.
3. Кисельов С. М. 
Основні принципи 
доказової медицини: 
навч. посіб. \ С. М. 
Кисельов. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018. – 118 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Principals of 
diagnostics, treatment 
and prevention of the 
diseases of the blood 
and blood-forming 
organs:навч.-
метод.Посіб./ В. Д. 
Сиволап, С. М. 
Кисельов, 
О.В.Назаренко, О.П. 
Бондаренко. – 
Запоріжжя. – 2015. – 
156 с. 
2. Основи діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань органів 
дихання: навчально-
методичний посібник 
до практичних занять 
та самостійної роботи 
студентів / В. Д. 
Сиволап, С. М. 
Кисельов, 
О.В.Назаренко [та ін.]. 
– Запоріжжя. - 2016. – 
118 с.
3. Основи діагностики, 
лікування та 
профілактики 
основних хвороб 
органів травлення. 
Змістовий модуль 2: 
навча.-метод. посіб. / 
В. Д. Сиволап, С. М. 
Кисельов, 
О.В.Назаренко [та ін.]. 
– вид. 2-ге, доопрац. 
та доп. – Запоріжжя : 
ЗДМУ. – 2017. – 484 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових ..
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
кафедри

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
14 років

6801 Завгородній 
Сергій 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004255, 

виданий 
13.04.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 007482, 
виданий 

27.01.1995, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014347, 

виданий 
16.06.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 004479, 
виданий 

22.12.2006

17 ВБ 1.3. Сучасна 
хірургія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Диагностический 
алгоритм 
обследования 
пациентов с 
патологией 
эндокринной 
системы, требующих 
симультанного 
оперативного лечения 
/ С. Н. Завгородний, 
А. И. Рылов, М. Б. 
Данилюк [и др.] // 
Запорож.мед.журн. – 
2016. - №1(94). – С. 
40–43.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&
qid=3&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=2&cacheurlFrom
RightClick=no
2. Наблюдение 
спонтанного разрыва 
феохромоцитомы 
правого надпочечника 
/ С. Н. Завгородний, 
О. С. Доля, В. П. 
Акиньшин, М. Б. 
Данилюк // Клінічна 
хірургія. – 2015. - 
№8(876). – С. 68 – 70. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
84952718376&origin=r
esultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=5cca537c6
0503e9285af067d1ca47
882&sot=autdocs&sdt=
autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857032671800%2
9&relpos=1&citeCnt=0
&searchTerm=
3. Нужно ли 
выполнять 
центральнуюлимфоди
ссекцию при 
высокодифференциро
ванной 
микрокарциноме 
щитовидной железы? 
/ С. Н. Завгородний, 
М. Б. Данилюк, А. И. 
Рылов, О. С. Доля // 



Клінічна хірургія. – 
2016. - №8(889). – С. 
44–46.
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85029554473&origin=r
esultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=5cca537c6
0503e9285af067d1ca47
882&sot=autdocs&sdt=
autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857032671800%2
9&relpos=0&citeCnt=1
&searchTerm=
4. Опыт применения 
лапароскопической 
аппендэктомии при 
остром аппендиците / 
С. Н. Завгородний, А. 
И. Рылов, М. А. 
Кубрак [и др.] // 
Патологія. – 2016. - 
№3(38). – 43–47.
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&
qid=3&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=1&cacheurlFrom
RightClick=no
5. Ретроспективная 
оценка 
эффективности 
тонкоигольной 
аспирационной 
пункционной биопсии 
в постановке диагноза 
папиллярный рак 
щитовидной железы / 
С. Н. Завгородний, А. 
И. Рылов, М. Б. 
Данилюк, Т. В. 
Макусий // Патологія. 
– 2017. - №1(39). – С. 
27–30.
https://doi.org/10.1473
9/2310-
1237.2017.1.97358

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Клиническое 
наблюдение ложного 
острого живота на 
фоне 
тиреотоксического 
криза / С. Н. 
Завгородний, А. И. 
Рылов, М. Б. 
Данилюк, М. А. 
Кубрак // Клінічна 
хірургія. - 2018. - Т. 
85, № 3. - С. 80.
2. Вплив об’єму 
оперативного 
втручання на 
розвиток 
післяопераційного 
гіпопаратиреозу при 
операціях на 
щитоподібній залозі / 
С. М. Завгородній, М. 
Б. Данилюк, А. І. 
Рилов [та ін.] // 
Вісник проблем 
біології і медицини. - 



2016. - №2(4). – С. 65–
70.
3. Лапароскопическая 
аппендэктомия при 
остром аппендиците у 
пациентов пожилого и 
старческого возраста / 
С. Н. Завгородний, М. 
А. Кубрак, А. И. Рылов 
[и др.] // Сучасні 
медичні технології. – 
2018. - №3(38). – С. 
72–77.
4. Алгоритм 
диагностики 
сочетанной 
хирургической 
патологии у 
пациентов с 
заболеваниями 
эндокринной системы 
/ С. Н. Завгородний, 
М. А. Кубрак, А. И. 
Рылов, М. Б. Данилюк 
// Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. – 2017. - №8. 
– С. 591–595.
5. Опыт лечения 
больных с острым 
панкреатитом 
тяжелой степени / С. 
Н. Завгородний, А. И. 
Рылов, М. А. Кубрак 
[и др.] // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2017. - № 
4. – С. 126–132.
Хірургічна тактика 
при локалізації 
пухлини щитоподібної 
залози в задньому 
середостінні / С. М. 
Завгородний, В. І. 
Перцов, Я. В. Телушко 
[та ін.] // Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
– 2016. - №3(55). – С. 
91–94.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Доля О. С. захищена 
дисертація, диплом 
кандидата медичних 
наук. Данилюк М. Б. 
захищена дисертація, 
диплом кандидата 
медичних наук

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства..
Експертна рада ДАК 
України по 
хірургічним хворобам

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 



головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
наукової теми 
«Периопераційне 
лікування пацієнтів 
похилого та старечого 
віку» (№ державної 
реєстрації 
0117u006955)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради ДЗ «Запорізька  
медична академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України», м. 
Запоріжжя, шифр Д. 
17.600.01

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на корисну 
модельu201602193 
Україна, МПК 
(2016.01) А61В 
17/00.Спосіб 
центральної 
лімфодисекції шиї 
при високо 
диференційованому 
раку щитоподібної 
залози / Завгородній 
С. М., Рилов А. І., 
Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник 
ЗДМУ. – № 
110662:заявл. 
09.03.2016; опубл. 
25.10.2016, Бюл. № 
20.
2. Патент на корисну 
модельu201710468 
Україна, МПК 
(2018.01)  А61В 
17/00.Спосіб 
відеолапароскопічног
о симультанного 
лікування пухлини 
лівої надниркової 
залози, поєднаної з 
жовчнокам’яною 
хворобою / 
Завгородній С. М., 
Рилов А. І., Кубрак М. 
А., Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник 
ЗДМУ. - № 123948: 
завял. 30.10.2017; 
опубл. 12.03.2018, 
Бюл. № 5.
Патент на корисну 
модель u201801341 
Україна, МПК 
(2018.01) А61В 17/00 
Спосіб діагностики 
поєднаної хірургічної 
патології та вибору 
тактики оперативного 
втручання у пацієнтів 
із захворюваннями 



ендокринної системи 
/ Завгородній С. М., 
Кубрак М. А., Рилов А. 
І.,Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник: 
ЗДМУ. - № 
128139:завял. 
12.02.2018; опубл. 
10.09.2018, Бюл. № 17.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Діагностика та 
хірургічне лікування 
доброякісних 
захворювань 
щитоподібної залози: 
навч. посіб. / С. М. 
Завгородній, Н. О. 
Ярешко, О. С. Доля, 
М. Б. Данилюк. – 
Запоріжжя. ЗДМУ, 
2018. – 91 с.
2. Трансплантологія: 
навч. посіб. для 
студентів, лікарів-
інтернів та лікарів-
курсантів. За ред. 
Никоненка О.С. / 
Никоненко О.С., Губка 
О.В., Завгородній 
С.М., Губка В.А., 
Головко М.Г., Грушка 
В.А., Никоненко Т.М., 
Никоненко А.О., 
Русанов І.В., Буга Д.А., 
Матерухін А.М., 
Вільховий С.О. –  
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 113 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Віце-президент 
асоціації ендокринних 
хірургів України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
17 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Університетська 
клініка

120710 Доценко 
Сергій 
Якович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 000555, 

виданий 
19.01.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 046718, 
виданий 

06.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
005400, 
виданий 

34 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
вивчення 
внутрішніх 
хвороб

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Диагностический 
алгоритм 
обследования 
пациентов с 
патологией 
эндокринной 



08.04.1997, 
Атестат 

професора 
12ПP 008768, 

виданий 
04.07.2013

системы, требующих 
симультанного 
оперативного лечения 
/ С. Н. Завгородний, 
А. И. Рылов, М. Б. 
Данилюк [и др.] // 
Запорож.мед.журн. – 
2016. - №1(94). – С. 
40–43.
2. 
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.
do?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&
qid=3&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=2&cacheurlFrom
RightClick=no
3. Наблюдение 
спонтанного разрыва 
феохромоцитомы 
правого надпочечника 
/ С. Н. Завгородний, 
О. С. Доля, В. П. 
Акиньшин, М. Б. 
Данилюк // Клінічна 
хірургія. – 2015. - 
№8(876). – С. 68 – 70. 
4. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
84952718376&origin=r
esultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=5cca537c6
0503e9285af067d1ca47
882&sot=autdocs&sdt=
autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857032671800%2
9&relpos=1&citeCnt=0
&searchTerm=
5. Нужно ли 
выполнять 
центральнуюлимфоди
ссекцию при 
высокодифференциро
ванной 
микрокарциноме 
щитовидной железы? 
/ С. Н. Завгородний, 
М. Б. Данилюк, А. И. 
Рылов, О. С. Доля // 
Клінічна хірургія. – 
2016. - №8(889). – С. 
44–46.
6. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85029554473&origin=r
esultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=5cca537c6
0503e9285af067d1ca47
882&sot=autdocs&sdt=
autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2857032671800%2
9&relpos=0&citeCnt=1
&searchTerm=
7. Опыт применения 
лапароскопической 
аппендэктомии при 
остром аппендиците / 
С. Н. Завгородний, А. 
И. Рылов, М. А. 
Кубрак [и др.] // 
Патологія. – 2016. - 
№3(38). – 43–47.
8. 
http://apps.webofknow
ledge.com/full_record.



do?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&
qid=3&SID=D6lmeQ4C
eqNwcjLOkm1&page=1
&doc=1&cacheurlFrom
RightClick=no
9. Ретроспективная 
оценка 
эффективности 
тонкоигольной 
аспирационной 
пункционной биопсии 
в постановке диагноза 
папиллярный рак 
щитовидной железы / 
С. Н. Завгородний, А. 
И. Рылов, М. Б. 
Данилюк, Т. В. 
Макусий // Патологія. 
– 2017. - №1(39). – С. 
27–30.
10. 
https://doi.org/10.1473
9/2310-
1237.2017.1.97358

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Клиническое 
наблюдение ложного 
острого живота на 
фоне 
тиреотоксического 
криза / С. Н. 
Завгородний, А. И. 
Рылов, М. Б. 
Данилюк, М. А. 
Кубрак // Клінічна 
хірургія. - 2018. - Т. 
85, № 3. - С. 80.
2. Вплив об’єму 
оперативного 
втручання на 
розвиток 
післяопераційного 
гіпопаратиреозу при 
операціях на 
щитоподібній залозі / 
С. М. Завгородній, М. 
Б. Данилюк, А. І. 
Рилов [та ін.] // 
Вісник проблем 
біології і медицини. - 
2016. - №2(4). – С. 65–
70.
3. Лапароскопическая 
аппендэктомия при 
остром аппендиците у 
пациентов пожилого и 
старческого возраста / 
С. Н. Завгородний, М. 
А. Кубрак, А. И. Рылов 
[и др.] // Сучасні 
медичні технології. – 
2018. - №3(38). – С. 
72–77.
4. Алгоритм 
диагностики 
сочетанной 
хирургической 
патологии у 
пациентов с 
заболеваниями 
эндокринной системы 
/ С. Н. Завгородний, 
М. А. Кубрак, А. И. 
Рылов, М. Б. Данилюк 
// Міжнародний 



ендокринологічний 
журнал. – 2017. - №8. 
– С. 591–595.
5. Опыт лечения 
больных с острым 
панкреатитом 
тяжелой степени / С. 
Н. Завгородний, А. И. 
Рылов, М. А. Кубрак 
[и др.] // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2017. - № 
4. – С. 126–132.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Доля О. С. захищена 
дисертація, диплом 
кандидата медичних 
наук
Данилюк М. Б. 
захищена дисертація, 
диплом кандидата 
медичних наук

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства ..
Експертна рада ДАК 
України по 
хірургічним хворобам

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
наукової теми 
«Периопераційне 
лікування пацієнтів 
похилого та старечого 
віку» (№ державної 
реєстрації 
0117u006955)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради ДЗ «Запорізька  
медична академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України», м. 
Запоріжжя, шифр Д. 
17.600.01

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
3. Патент на корисну 
модельu201602193 
Україна, МПК 
(2016.01) А61В 
17/00.Спосіб 
центральної 



лімфодисекції шиї 
при високо 
диференційованому 
раку щитоподібної 
залози / Завгородній 
С. М., Рилов А. І., 
Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник 
ЗДМУ. – № 
110662:заявл. 
09.03.2016; опубл. 
25.10.2016, Бюл. № 
20.
4. Патент на корисну 
модельu201710468 
Україна, МПК 
(2018.01)  А61В 
17/00.Спосіб 
відеолапароскопічног
о симультанного 
лікування пухлини 
лівої надниркової 
залози, поєднаної з 
жовчнокам’яною 
хворобою / 
Завгородній С. М., 
Рилов А. І., Кубрак М. 
А., Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник 
ЗДМУ. - № 123948: 
завял. 30.10.2017; 
опубл. 12.03.2018, 
Бюл. № 5.
Патент на корисну 
модель u201801341 
Україна, МПК 
(2018.01) А61В 17/00 
Спосіб діагностики 
поєднаної хірургічної 
патології та вибору 
тактики оперативного 
втручання у пацієнтів 
із захворюваннями 
ендокринної системи 
/ Завгородній С. М., 
Кубрак М. А., Рилов А. 
І.,Данилюк М. Б.; 
заявник та 
патентовласник: 
ЗДМУ. - № 
128139:завял. 
12.02.2018; опубл. 
10.09.2018, Бюл. № 17.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Діагностика та 
хірургічне лікування 
доброякісних 
захворювань 
щитоподібної залози: 
навч. посіб. / С. М. 
Завгородній, Н. О. 
Ярешко, О. С. Доля, 
М. Б. Данилюк. – 
Запоріжжя. ЗДМУ, 
2018. – 91 с.
2. Трансплантологія: 
навч. посіб. для 
студентів, лікарів-
інтернів та лікарів-
курсантів. За ред. 
Никоненка О.С. / 
Никоненко О.С., Губка 
О.В., Завгородній 
С.М., Губка В.А., 
Головко М.Г., Грушка 



В.А., Никоненко Т.М., 
Никоненко А.О., 
Русанов І.В., Буга Д.А., 
Матерухін А.М., 
Вільховий С.О. –  
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2014. – 113 с.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Віце-президент 
асоціації ендокринних 
хірургів України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
34 роки

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Університетська 
клініка

200454 Чугунов 
Вадим 
Віталійович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006016, 

виданий 
20.09.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 015956, 
виданий 

22.12.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010757, 

виданий 
21.04.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 006643, 
виданий 

20.01.2011

23 ВБ 1.10. 
Сучасна 
психіатрія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Chugunov, V., 
Linskiy, I., Safonov, D., 
Gorodokin, A.Criteria 
and clinical diff 
erentiation tools of 
endogenous catatonia 
and disorders of 
dissociativespectrum 
("Endogenous catatonia 
diff erentiation scale", 
step 2)(2016) 
Psychiatry, 
Psychotherapy and 
Clinical Psychology, 7 
(3), pp. 337-352. 
(Scopus)
2. Чугунов В. В. 
Особливості 
астенічного синдрому 
у хворих на цукровий 
діабет 2 типу у 
клінічному та медико-
психологічному 
контексті / В. В. 
Чугунов, О. В. 
Ткаченко, Н. В. 
Данілевська // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 1. – С. 106-109. 
(WoS CC)
3. Чугунов В. В. 
Структура 
коморбідних 
психопатологічних 
порушень у хворих на 
цукровий діабет 2 
типу / В. В. Чугунов, 
О. В. Ткаченко, Н. В. 
Данілевська // 
Запорож. мед. журн. : 
науч.-практ. журн. - 
2017. - Том 19, N 2. - С. 
195-199. (WoS CC)



2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Чугунов В. В. 
Патоконативные 
коммуникативные 
стереотипы интернет-
зависимости у 
участников 
анонимных интернет-
сообществ / В. В. 
Чугунов, А. Д. 
Городокин, В. Л. 
Щербина, А. С. 
Скрипник // 
Психіатрія, неврологія 
та медична 
психологія. – 2016. – 
№ 1 (5). – С. 85-91.
2. Чугунов В. В. 
Поєднана методика 
електросудомної 
терапії з 
постіктальним 
навіюванням у 
лікуванні 
наркологічних хворих 
/ В. В. Чугунов, В. О. 
Курило, Н. В. 
Данілевська // 
Медична психологія. 
– 2016. – № 3. – С.92-
95.
3. Чугунов В. В. 
Особливості структури 
і патогенез 
непсихотичних 
психічних порушень, 
комор бідних 
цукровому діабету 2-
го типу, та 
аффільованих 
соматичних 
захворювань / В. В. 
Чугунов, О. В. 
Ткаченко // 
Український вісник 
психоневрології. – 
2017. – № 1 (90). – С. 
66-69.
4. Чугунов В. В. 
Motivational patterns 
of internet-addiction in 
members of anonymous 
online communities / В. 
В.Чугунов, А. Д. 
Городокин, А. С. 
Скрипник // 
Український вісник 
психоневрології. – 
2016. – № 3 (88). – С. 
74-76.
5. Чугунов, В. 
В.Особливості 
порушення 
комплаєнса у хворих 
на цукровий діабет 2 
типу / В. В. Чугунов, 
О. В. Ткаченко, Н. В. 
Данілевська // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики : науково-
практичний журнал. - 
2017. - Том 10, N 1. - С. 
107-111 .

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій



1. Дослідження 
психологічного стану 
вагітних з 
урахуванням 
психосоматичного 
компоненту : навч. 
посіб. для акушерів-
гінекологів, сімейних 
лікарів, лікарів-
психотерапевтів та 
лікарів-інтернів за 
фахом / В. О. Потапов, 
В. В. Чугунов, В. Г. 
Сюсюка [та ін.]. - 
Дніпро ; Запоріжжя : 
[б. в.], 2017. - 126 с.
2. Сучасні проблеми 
суїцидології. 
Колективна 
монографія / 
Волошин В.П., Марута 
Н.О., Чугунов В.В. та 
ін. – Х.: Видавець 
Строков Д.В., 2017. – 
327 с. 
3. Чугунов В. В. 
Психотерапевтически
й диагноз : 
монография / В. В. 
Чугунов. - 3-е изд., 
расш. - Харьков : 
Наука, 2015. - 536 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Сафонов Дмитро 
Миколайович, 
кандидатська 
дисертація 
«Структурно-
динамічні особливості 
кататонічного 
синдрому різного 
генезу 
(психопатологічна 
семіотика, типологія 
та диференційна 
діагностика)», захист 
01.11.2017.
2. Сінча Катерина 
Анатоліївна, 
кандидатська 
дисертація 
«Негативна 
постманіфестна 
симптоматика 
депресивного спектру 
при шизофренії 
(клініко-
психопатологічна 
характеристика, 
патогенетичні 
механізми, принципи 
корекції», захист 
01.11.2017.
3. Григорян Артур 
Зоренович, 
кандидатська 
дисертація «Клініко-
психопатологічні 
особливості та підходи 
до терапії 
резистентних форм 
афективних розладів у 
хворих із залежністю 
від психоактивних 



речовин», захист 
01.06.2016.
4. Столяренко Андрій 
Миколайович, 
кандидатська 
дисертація «Клініко-
психологічні 
предиктори 
формування 
комплаєнсу у хворих 
на дисоціативні 
розлади», захист 
26.10.2016.
5. Підлубний Віталій 
Леонідович, 
докторська дисертація 
«Клініко-
психопатологічні 
закономірності 
формування 
непсихотичних 
психічних розладів у 
працівників 
промислових 
підприємств 
(біопсихосоціальний 
підхід)», захист 
12.10.2016.
6. Сюсюка Володимир 
Григорович, 
дисертація на тему: 
«Клініко-
патогенетичні аспекти 
акушерських і 
перинатальних 
ускладнень у жінок з 
урахуванням 
психоемоційного 
стану та їх медико-
психологічна 
корекція» (науковий 
консультант)

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства ..
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради за спеціальністю 
19.00.04 – «медична 
психологія» при 
Харківській медичній 
академії 
післядипломної освіти
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради за спеціальністю 
«14.01.06» 
«психіатрія» при ДУ 
«Інституту неврології, 
психіатрії та 
наркології НАМН 
України»

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Керівник НДР 
кафедри психіатрії, 
психотерапії, 
загальної та медичної 
психології, наркології 
та сексології ЗДМУ 



«Коморбідність 
психічної та іншої 
патології» за № 
держреєстрації 
0117U006966

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри 
психіатрії, 
психотерапії, 
загальної та медичної 
психології, наркології 
та сексології 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Основи сексології та 
сексопатології. 
Сценарій online курсу 
для студентів 
медичних факультетів 
спеціальностей 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», 
«Стоматологія» / 
Чугунов В.В., 
Данілевська Н.В., 
Курило В.О. – 
Запоріжжя, 2016.
2. Програма медико-
психологічної 
корекції 
психоемоційної 
дезадаптації у 
вагітних : метод. рек. 
(197.13/40.15) / В. О. 
Потапов, В.В. Чугунов, 
В.Г. Сюсюка, Н.О. 
Губа, Ю.В. Котлова. - 
Київ : [б. в.], 2015. - 28 
с.
3. Методична 
розробка до 
практичного заняття 
по темі «Психологія : 
визначення, її 
розділи, предмет, 
задачі та методи 
дослідження » для 
студентів 4 курсу 
медичного факультету 
(спеціальність 
«Лабораторна 
діагностика» 
спеціалізація : лікар-
лаборант) / уклад. В. 
В. Чугунов. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2015. – 74 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових ..
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 



психіатрії
Городокін А. Д. 
(керівник – Чугунов 
В.В.) – аспірант. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів з 
міжнародною участю, 
присвячена дню науки 
«Сучасн аспекти 
медицини та фармації 
- 2017» (всеукраїнська 
з між нар. участю, м. 
Запоріжжя) ЗДМУ, 11-
12 травня 2017р. - 1 
місце

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Голова Запорізького 
науково-медичного 
товариства психіатрів, 
психотерапевтів, 
медичних психологів, 
наркологів і 
сексологів; президент 
Національної ліги 
психотерапії, 
психосоматики та 
медичної психології 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
22 роки

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
- куратор КУ «ОКПЛ» 
ЗОР
- куратор КУ «ОКНД» 
ЗОР
- консультант 
Університетської 
клініки ЗДМУ
- договір про наукове 
співробітництво із 
Запорізьким 
гарнізонним 
військовим госпіталем

90538 Ганчева 
Ольга 
Вікторівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 000550, 

виданий 
19.01.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015097, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026277, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора 
12ПP 011352, 

виданий 
25.02.2016

21 ВБ 1.19. 
Сучасна 
патофізіологія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Hancheva OV. 
Quantitative 
characteristics of the 
neurotensin content in 
the hypothalamic 
arcuate nucleus in 
arterial hypertension of 
different etiologies / 
Hancheva OV, 
Tishсhenko SV, 
Ivanenko TV // 
Патологія. – 2018.- Т. 
15, № 2 (43). – С. 176-
179.



2. Ю. М. Колесник, О. 
В. Ганчева, А. В. 
Абрамов, М. Ю. 
Колесник, Т. В. 
Иваненко, С. В. 
Тищенко, М. В. 
Данукало, М. И. 
Федотова 
Современные подходы 
и новые методические 
возможности в оценке 
функционального 
состояния мелких 
лабораторных 
животных// 
Патологія. – 2017. - № 
3 (41). – С. 364-370.
3. Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Тіщенко 
С.В. Патерн експресії 
ізоформ NOS в 
аркуатному ядрі 
гіпоталамуса при 
експериментальній 
артеріальній 
гіпертензії // 
Патологія. – 2017. - № 
1 (39). – С. 38-42.
4. Ганчева О.В., 
Колесник Ю.М., 
Вородєєва Ю.І. Вплив 
пренатальної 
хронічної 
гіперглікемії на 
патерн експресії 
ізоформ NOS у 
міокарді лівого 
шлуночка серця 
щурів-самців 
препубертатного віку 
// Патологiя. – 2016. – 
№3 (38). – С. 14-19.
5. O. V. Hancheva, M. 
V. Danukalo, O. V. 
Melnikova.Morphometr
ic and densitometric 
characteristics of the 
brainstem locus 
coeruleus neurons 
nuclei in rats with 
experimental arterial 
hypertension. // 
Патологія. 2019. Т. 16, 
№ 1(45). С. 4-8.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Тіщенко С.В., 
Ганчева О.В., 
Каджарян Є.В. 
«Порівняльний аналіз 
вмісту мозкового 
натрійуретичного 
пептиду та β-
ендорфіну в 
аркуатному ядрі 
гіпоталамусу при 
артеріальній 
гіпертензії різного 
генезу» // Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини: Вісник 
Української медичної 
стоматологічної 
академії. – 2017. – Т. 
17, вип.. 4 (60), ч. 2. – 
С. 87-91.
2. Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., 



Вородєєва Ю.І. 
Патогенетичний 
зв'язок дисбалансу 
ізоформ синтази 
оксиду азоту в 
панкреатичних 
острівцях 
підшлункової залози 
із хронічною 
пренатальною 
гіперглікемією // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016.- Т. 94, № 1. – С. 
35-39.
3. Ганчева О.В., 
Колесник Ю.М., 
Данукало М.В. Лінійні 
відмінності патерну 
експресії 
нейрональної NO-
синтази в структурі 
блакитної плями 
стовбуру мозку щурів 
// Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016.- Т. 95, № 2.- С. 
89-92.
4. Ганчева О.В. 
Особенности 
динамики 
показателей 
окислительной 
модификации белков 
и активность каталазы 
в плазмекрови у 
потомков самок с 
экспериментальным 
гестационным 
диабетом в 
зависимости от пола, 
возраста и уровня 
базальной гликемии 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2015. – 
Т.1, № 17. – С. 51-56
5. Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Кузьо 
Н.В. Особливості 
експресії 
конститутивних 
ізоформ синтази 
оксиду азоту в 
паравентрикулярному 
та супраоптичному 
ядрах гіпоталамусу 
при артеріальній 
гіпертензії різного 
ґенеза // Патологія. – 
2015. – Т. 35, № 3. – С. 
21-25.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Колесник Ю.М. 
Боярська Л.М., 
Ганчева О.В., Абрамов 
А.В., та інші. Стисло 
про імунітет. Як 
запідозрити та 
встановити діагноз 
«Первинний 
імунодефіцит» (в 
рисунках та 
таблицях). Довідник. 
– Запоріжжя, 2018. – 
112 с.



4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Вородєєва 
Ю.І.Особливості стану 
системи монооксиду 
азоту міокарда лівого 
шлуночка серця у 
препубертатному 
періоді внаслідок дії 
хронічної 
пренатальної 
гіперглікемії. Дис. 
кандидата медичних 
наук за спеціальністю 
14.03.04 – патологічна 
фізіологія. – 
Запорізький 
державний медичний 
університет, – 
Запоріжжя, 2017. 
Затверджено – 2017.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Виконання функцій 
наукового керівника 
на отримання звання 
доктора філософії: 
Тіщенко С.В., 
Данукало М.В.
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) «Роль 
пептидергічних 
структур гіпоталамусу 
та стовбуру мозку в 
патогенезі 
артеріальної 
гіпертензії».(№ 
державної реєстрації 
0117U002579)
Член редакційних 
колегій наукових 
фахових видань: 
«Патологія» (м. 
Запоріжжя); 
«Актуальні питання 
фармацевтичної та 
медичної науки та 
практики» (м. 
Запоріжжя).

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедрою

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Член спеціалізованої 
Вченої ради 
Д.17.600.04
- Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій
1. Козлова Юлія 
Василівна «Морфо-
функціональний стан 
гіпокампу в динаміці 
розвитку 
експериментальної 



кардіоміопатії» - за 
спеціальністю 
14.03.04 – патологічна 
фізіологія -2016
2. Гордіенко Людмила 
Петрівна «Механізми 
розвитку 
патологічних змін у 
слинних залозах 
щурів за умов 
експериментального 
ожиріння» - за 
спеціальністю 
14.03.04 – патологічна 
фізіологія 2016
3. Микитенко Андрій 
Олегович – 
«Патогенетичне 
обґрунтування 
ефективності 
мультипробіотикотера
пії у хворих на 
хронічний 
генералізований 
пародонти» 14.03.04 – 
патологічна фізіологія 
2016

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент України 
№128145 на корисну 
модель Комплексний 
спосіб детекції 
нейропептидів в 
нейронах мозку щурів 
при 
імуногістохімічному 
дослідженні Колесник 
Ю.М.,, Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., 
Іваненко Т.В., 
Тіщенко С.В., 
Данукало М.В. дата 
публ. 10.09.2018; № U 
2018. 01603, Заявл. 
19.02.2018, Опубл. 
10.09.2018 Бюл. № 17.
2. Патент №126909 на 
корисну модель 
Спосіб моделювання 
експериментального 
цукрового діабету із 
гормонально-
метаболічними 
порушеннями у 
дрібних гризунів 
Колесник Ю.М.,, 
Ганчева О.В., Абрамов 
А.В., Іваненко Т.В., 
Ширяєва А.О. дата 
публ. 10.07.2018; № U 
2018. 01036, Заявл. 
05.02.2018, Опубл. 
10.07.2018 Бюл. № 13.
3. Патент України на 
корисну модель, № 
патента 102234 Спосіб 
моделювання 
симптоматичної 
артеріальної 
гіпертензії у дрібних 
гризунів / Колесник 
Ю.М., Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., 
Іваненко Т.В., 
Тіщенкео С.В., Кузьо 
Н.В. дата публ. 
26.10.2015, бюл. № 20.

13. Наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників
1. Методичні 
рекомендації з 
самостійної 
підготовки для 
студентів 3 курсу 
медичних факультетів 
спеціальності 222 
«Медицина» на тему 
«Некоронарогенні 
захворювання 
міокарду» Колесник 
Ю.М., Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., 
Жулінський В.А., 
Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., 
Мельникова О.В., 
Іваненко Т.В., Грекова 
Т.А., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С. В., 
Данукало М. В., 
Ісаченко М. І. – 86 с. – 
затв. ЦМР ЗДМУ пр. 
№ 2 від 22.11.2018 р.
2. Практикум для 
студентів медичного 
факультету 
спеціальності 
«Технології медичної 
діагностики та 
лікування»: «Загальна 
нозологія. Типові 
патологічні процеси. 
Патофізіо-логія 
органів і систем» 
Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов 
А.В., Жулінський В.А., 
Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., 
Мельникова О.В., 
Іваненко Т.В., Грекова 
Т.А., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С. В., 
Данукало М. В., 
Ісаченко М. І.. – 117 с. 
– затв. ЦМР ЗДМУ пр. 
№ 3 від 28.03.2019 р.
3. Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
підготовки студентів 3 
курсу медичних 
факуль-тетів 
спеціальності 222, 
Розділ № 1. Загальна 
патофізіологія, 
Змістовний розділ: 
Типові порушення 
обміну речовин, 
«Медицина» 
«Порушення 
кислотно-основного 
стану» Колесник 
Ю.М., Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., 
Жулінський В.А., 
Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., 
Мельникова О.В., 
Іваненко Т.В., Грекова 
Т.А., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С. В., 
Данукало М. В., 
Ісаченко М. І.. – 71 с. – 
затв. ЦМР ЗДМУ пр. 
№ 5 від 23.05.2019
4. Практикум для 



студентів I 
фармацевтичного 
факультету за 
спеціальностями: 226 
«Фармація», 226 
«Фармація» 
спеціалізація 
«Технології 
парфумерно-
косметичних засобів». 
Патофізіологія 
органів та систем. 
МОДУЛЬ 2. / 
Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов 
А.В., Жулінський В.А., 
Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., 
Мельникова О.В., 
Грекова Т.А., Іваненко 
Т.В., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С. В., 
Данукало М. В., 
Федотова М. І. – 
Запоріжжя, 2018. – 42 
с.
5. Патофізіологія 
органів і систем. 
МОДУЛЬ 2. 
Практикум з 
патологічної 
фізіології для 
студентів I і II 
медичних факультетів 
спеціальності 
«Лікувальна справа» 
7.12010001 та 
«Педіатрія» 
7.12010002. / 
Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов 
А.В., Жулінський В.А., 
Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., 
Мельникова О.В., 
Грекова Т.А., Іваненко 
Т.В., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С. В., 
Данукало М. В., 
Федотова М. І. – 
Запоріжжя, 2018. – 96 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових ..
Член оргкомітету та 
журі II-го етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
патологічної 
фізіології 2016/2017 
навч. року; 2017/2018 
навчального року та 
2018/2019 навч. року
керівник переможця у 
2018 р. II-го етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
патологічної 
фізіології 1 місце студ. 
Лазунько Т..



керівник переможця у 
2017 р. II-го етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
патологічної 
фізіології 1 місце студ. 
Акімова Л.С.
керівник 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
теоретичної 
медицини 2 місце – 
студ. Стріжак Ю.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член товариства та 
ради патофізіологів 
України.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
21 років

93675 Разнатовська 
Олена 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005446, 

виданий 
12.05.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046792, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030373, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

професора AП 
000672, 
виданий 

18.12.2018

14 ВБ 1.13. 
Сучасна 
фтизіатрія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1) Raznatovska O. M. 
Levels of E, A, M, G 
immunoglobulins 
among children 
diagnosed with 
tuberculosis at the 
beginning of 
antimycobacterial 
therapy / O. M. 
Raznatovska, Yu. V. 
Mironchuk, O. S. 
Lytvynenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т. 20, № 1 
(106). – С. 86-90. DOI: 
10.14739/2310-1210. 
2018.1.122003. (Web of 
Science)
2) Raznatovska O. M. 
Dynamics of Cytokine 
Profile Indexes in 
Children with First 
Diagnosed Pulmonary 
Tuberculosis in the 
Process of 
Antimycobacterial 
Therapy Application / 
O. M. Raznatovska, Yu. 
V. Mironchuk // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т. 20, № 
2(107). – С. 206-210. 
DOI: 10.14739/2310-
1210. 2018.2.125171. 
(Web of Science)
3) Raznatovska O. M. 
Factors of 
chemoresistant 
pulmonary tuberculosis 
progression  in patients 
receiving palliative 



treatment / O. M. 
Raznatovska, G. V. 
Khudiakov // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т. 20, № 
3(108). – С. 388-391. 
DOI: 10.14739/2310-
1210. 2018.3.130829. 
(Web of Science)
4) Особливості 
перебігу туберкульозу 
в дітей, які не щеплені 
вакциною БЦЖ / О. 
М. Разнатовська, Ю. В. 
Мирончук, О. А. 
Пушнова, Л. І. 
Чернишова, Т. І. 
Шелестіна, В. В. 
Бездєнєжний. 
Запорожский 
медицинский журнал. 
2018. Т. 20, № 4(109). 
С. 593-602. DOI: 
10.14739/2310-1210. 
2018.4.135754. (Web of 
Science)
5) Перебіг 
туберкульозу в 
пацієнта з хворобою 
Фара (клінічний 
випадок) / О. М. 
Разнатовська, А. В. 
Федорець, М. В. 
Сікорська, С. Б. 
Норейко. 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т. 20, № 
5(110). – С. 734-738. 
DOI: 10.14739/2310-
1210. 2018.5.141727. 
(Web of Science)

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Разнатовська О. М. 
Організація 
навчально-
методичного 
забезпечення 
освітнього процесу на 
кафедрі фтизіатрії і 
пульмонології 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету на 
додипломному рівні 
// Медична освіта. – 
2017. – № 3. – С. 106-
109. DOI: 
10.11603/me.2414-
5998.2017.3.7610.
2. Ко-інфекція 
туберкульоз/ВІЛ у 
дітей та підлітків у 
Запорізькій області / 
О.М. Разнатовська, 
Ю.В. Мирончук, Л.І. 
Чернишова, О.О. 
Пушнова, І.В. Попова. 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2017. – Т. 
10, № 3 (25). – С. 306-
310. 
DOI:10.14739/2409-



2932.2017.3.113564.
3. Разнатовська О.М. 
Особливості 
вегетативного статусу 
та корекція 
вегетативної 
дисфункції у хворих 
на 
мультирезистентний 
туберкульоз легень // 
Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. – № 1. 
Додаток. – С. 54-55. 
4. Разнатовська О. М., 
Бездєнєжний В. В., 
Мозолюк В. І. 
Клінічно-
рентгенологічні 
особливості перебігу 
вперше 
діагностованого 
туберкульозного 
спондиліту у дорослих 
та ефективність 
основного курсу 
антимікобактеріальної
терапії. Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2018. – Т. 
2, №(27). – С. 204-209. 
DOI: 10.14739/2409-
2932.2018.2.133488ю.
5. Актуальність 
впровадження в 
освітній процес 
студентів-медиків 
інтерактивних методів 
навчання / О.М. 
Разнатовська, О.А. 
Мурзіна, О.І. 
Потоцька, Г.М. 
Алексєєва // Медична 
освіта. – 2018. – № 4. 
– С. 85-88. DOI 
10.11603/me.2414-
5998.2018.4.8726.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1) Фтизіатрія : 
навчальний посібник 
для самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів 
вищих медичних 
закладів освіти зі 
спеціальності 
«Технології медичної 
діагностики», 
спеціалізації  
«Лабораторна 
діагностика» 
(«Бакалавр») при 
підготовці до 
практичних занять / 
О. М. Разнатовська. – 
Запоріжжя [ЗДМУ], 
2016. – 148 с. 
(рекомендовано ДУ 
«ЦМК з ВМО МОЗ 
України, протокол 
засідання Комісії від 
16.12.2016, «№ 4).
2) Паліативна та 
хоспісна допомога 
хворим на 
туберкульоз : 



навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних медичних 
закладів ІV рівня 
акредитації, лікарів-
інтернів за 
спеціальностями 
«фтизіатрія», 
«загальна практика – 
сімейна медицина», 
«внутрішні хвороби», 
«інфекційні хвороби» 
/ Ю. І. Фещенко, В. М. 
Князевич, О. М. 
Разнатовська, Н. А. 
Гріцова. – 
Всеукраїнське 
спеціалізоване 
видавництво 
«Медицина». – Київ, 
2017. – 126 с. ISBN 
978-617-505-535-9 
(рекомендовано ДУ 
«ЦМК з ВМО МОЗ 
України, протокол 
засідання Комісії від 
27.10.2016, «№ 3).
3) Фтизіатрія : 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 
вищих навчальних 
медичних закладів 
освіти ІV рівня 
акредитації зі 
спеціальності 
«6.120102 – 
Лабораторна 
діагностика» 
підготовки 
«Бакалавр» при 
підготовці до 
практичних занять / 
О. М. Разнатовська. – 
Запоріжжя [ЗДМУ], 
2017. – 128 с. 
(рекомендовано ДУ 
«ЦМК з ВМО МОЗ 
України, протокол 
засідання Комісії від 
16.12.2016, «№ 4).
4) Разнатовська О. М. 
Рідкісні форми 
позалегеневого 
туберкульозу : 
навчальний посібник 
для лікарів-інтернів та 
слухачів закладів 
післядипломної 
освіти. Запоріжжя, 
2017. 135 с. 
(Рекомендовано 
Вченою радою 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету 
(протокол № 5 від 
21.12.2017)).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Наукове керівництво 
дисертаційної роботи 
асистента кафедри 



Хлистуна В. М. 
захистив на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата медичних 
наук на тему 
«Обґрунтування 
застосування 
ендобронхіальної 
терапії у хворих на 
хіміорезистентний 
туберкульоз легень із 
ураженням слизової 
оболонки бронхів». 
Захист 26.03.2018 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.552.01. 
(Диплом ДК № 
048039 від 05.07.2018 
р.)

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи, що 
фінансувалася МОЗ 
України з державного 
бюджету на тему 
«Дослідження 
динаміки стану 
імунітету, 
встановлення 
критеріїв його 
порушення та 
розробка своєчасної їх 
корекції у хворих на 
хіміорезистентний 
туберкульоз легень в 
процесі інтенсивної 
фази лікування» (№ 
держреєстрації 
0114U000969, 
прикладна, строки 
виконання 2014-2016 
рр.).
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
колективним грантом 
«Оцінка 
впровадження 
GenoTypeMTBDRplus 
для ранньої 
діагностики 
мультирезистентний 
форм туберкульозу у 
Запорізькій області, 
Україна» (термін 
2016-2017 рр.). 
Матеріально-технічне 
забезпечення: Фонд 
Мер’є (Франція) на 



підставі меморандуму 
між ЗДМУ та Фондом 
Мер’є, (Франція), 
2015.
3. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи кафедри на 
тему «Дослідження 
патогенетичних 
механізмів 
прогресування 
специфічного 
процесу, встановлення 
критеріїв 
неефективного 
лікування та розробка 
своєчасної їх корекції 
у хворих на 
туберкульоз легень» 
(№ держреєстрації 
0116u005830, строки 
виконання 01.2017-
12.2021).

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Помічник проректора 
з наукової роботи 
2016-2020 рр.
Завідувач аспірантури 
і докторантури на 
громадських засадах з 
2020 р.
З 2019 р. завідувач 
кафедри фтизіатрії і 
пульмонології

11. Участь у атестації 
наукових працівників
1. Корчинська М.М. 
«Особливості ведення 
хворих на вперше 
виявлений 
туберкульоз легень із 
супутніми вірусними 
гепатитами В та/або 
С» (кандидатська 
дисертація). – Захист 
29.05.2017 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.552.01.
2. Гранкіна Н.В. 
«Удосконалення 
інтенсивної фази 
антимікобактервіальн
ої терапії у хворих на 
мультирезистентний 
та туберкульоз із 
розширеною 
резистентністю» 
(кандидатська 
дисертація). – Захист 
27.11.2017 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.552.01.
3. Варицька Г. О. 
«Ефективність 
скороченого курсу 
антимікобактеріальної
терапії у хворих на 
мультирезистентний 
туберкульоз легень» 
(кандидатська 
дисертація). – Захист 
29.05.2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.552.01.

12. Авторські 
свідоцтва або патенти



1. Пат. України 112151. 
МПК А61К 31/00, 
А61К 35/30 (2015.01), 
А61Р 43/00. Спосіб 
корекції вторинної 
ендогенної 
інтоксикації у хворих 
на хіміорезистентний 
туберкульоз легень 
[Текст] / О.М. 
Разнатовська ; 
власник Запорізький 
державний медичний 
університет. – № 
u201604681 ; заявл. 
26.04.16 ; опубл. 
12.12.16, Бюл. № 
23/2016.
2. Спосіб діагностики 
порушень 
мукоциліарного 
транспорту у хворих 
на хіміорезистентний 
туберкульоз легень із 
супутньою патологією 
слизової оболонки 
бронхів. Пат. України 
123152. МПК А61К 
31/167 (2006.01), G01N 
1/30 (2006.01), A61Р 
11/08. –власники 
Запорізький 
державний медичний 
університет, О.М. 
Разнатовська, В.М. 
Хлистун. – № 
u201709230 ; заявл. 
19.09.17 ; опубл. 
12.02.18, Бюл. № 
3/2018.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Рецидиви 
туберкульозу легень: 
навчально-
методичний посібник 
/ Резніченко Ю.Г., 
Разнатовська О.М., 
Білай І.М. – 
Запоріжжя, 2018. – 
104 с. (Затверджено на 
ЦМР ЗДМУ. Протокол 
№ 3 від 22.02.2018 р.)
2. Туберкульоз в 
дерматологічній 
практиці: навчальний 
посібник / Резніченко 
Н.Ю., Разнатовська 
О.М., Веретельник 
О.В., Резніченко Ю.Г. 
– Запоріжжя, 2018. – 
108 с. (Затверджено на 
ЦМР ЗДМУ. Протокол 
№ 3 від 22.02.2018 р.)
3. Ускладнення 
вакцинації БЦЖ: 
навчальний посібник 
/ Разнатовська О.М., 
Резніченко Ю.Г. – 
Запоріжжя, 2018. – 
100 с. (Затверджено на 
ЦМР ЗДМУ. Протокол 
№ 5 від 24.05.018 р.)

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю



Член асоціації 
фтизіатрів і 
пульмонологів 
Запорізької області

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
14 років

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

14 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 1. Utiuzh, I., 
Spytsia, N., Sinitsyna, 
A., Pavlenko, N. (2020). 
Scientific And 
Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112-
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic
al.com/index.php/wisd
om/article/view/315зок
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection;

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І. Г. Контуры 
социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2. Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
3. Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 
медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
4. Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 



2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
5. Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
6. Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-
158 (Index Copernicus)
7. Утюж І. Г. Соціальні 
смисли розвитку 
освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 
Вип. 34. – С. 79-84.
8. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 
інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
9. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
10. Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
17-24
12. Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 



соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 
посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
2. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.
3. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 



рецензованого 
наукового видання;
1.«Гуманітарні виміри 
вищої медичної освіти 
в сучасному 
українському 
суспільстві: соціально-
філософський аспект» 
№ державної 
реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР.
2.Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання:
2.1 «Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії»
2.2 
«Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Качмар 
О.В.«Соціально-
філософська 
рефлексія феномену 
агресії в умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.).
2.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.).
3.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: соціально-
філософський аналіз» 
(2016 р.).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 



університет.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) / 
Утюж І.Г., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2018. – 73 с.
2. Утюж І. Г. 
Філософія: навч.-
метод. посіб. для 
студентів І-ІІ курсів 
меди., 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2017. – 71 с.
3. Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p.
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
5. Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади



Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109
2. Утюж І. Г. Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48-
52
3. Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus)
4. Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63-
75 
5. Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE «PALE-
2020» POST-
APOCALYPTIC LIFE 
ERA. 15-22.05.2020 // 
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-



poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років

172931 Макуріна 
Галина 
Іванівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 007076, 

виданий 
16.05.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005470, 
виданий 

11.05.1994, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028410, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

професора AП 
002097, 
виданий 

26.11.2020

17 ВБ 1.11. 
Сучасна 
дерматовенеро
логія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection
1. Макурина Г. И. 
Изучение механизмов 
активации 
васкулярного 
эндотелия у больных 
псориазом и 
артериальной 
гипертензией. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
2016. № 1 (94). С. 19-
24.
2. Макуріна Г. І. Стан 
епідермісу та 
епідермально-
дермального 
з’єднання шкіри 
хворих на псоріаз і 
гіпертонічну хворобу. 
//Патологія. 2016. № 
1 (36). С. 73-78.
3. Макуріна Г. І., 
Федотов В. П., Візір В. 
А. Гендерні 
особливості 
епідеміології та 
клініки псоріазу з 
супутньою 
артеріальною 
гіпертензією.// 
Запорожский 
медицинский журнал. 
2015. № 5 (92). С. 28-
32.
4. Макуріна Г. І., 
Баударбекова М. М. 
Особливості 
активності iNOS у 
вогнищах ураженої 
шкіри хворих на 
псоріаз із супутньою 
артеріальною 
гіпертензією. // 
Патологія. 2016. № 2 
(37). С. 40-46.
5. Vizir V. A., Makurina 
G. I. Features of arterial 
hypertension course in 
patients with 
psoriasis.// 
Запорожский 
медицинский журнал. 
2017. Т. 19. № 2 (101). 
С. 129-134.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
2. Макурина Г. И. 
Апоптоз-



опосредованные 
механизмы и 
цитокиновый баланс у 
больных псориазом на 
фоне артериальной 
гипертензии. // 
Сучасні медичні 
технології. 2016. № 1 
(28). С. 24-28.
1. Макуріна Г. І. 
Патоморфогенез 
сполучнотканинного 
компоненту шкіри 
хворих на псоріаз і 
гіпертонічну 
хворобу.// Вісник 
проблем біології і 
медицини. 2016. Вип. 
2. Т. 2 (129). С. 191-194.
2. Макурина Г. И. 
Новые аспекты 
механизмов 
формирования 
псориаза при 
сопутствующей 
артериальной 
гипертензии .// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
2016. Т. 16. Вип. 2 (54). 
С. 134-141.
3. Макуріна Г. І. 
Морфологічні 
особливості 
мікроциркуляторного 
русла шкіри у хворих 
на псоріаз і 
гіпертонічну хворобу. 
Морфологія. 2016. Т. 
10. № 1. С. 38-48.
4. Макуріна Г. І. 
Клініко-морфологічні 
паралелі у хворих на 
псоріаз із супутньою 
артеріальною 
гіпертензією. 
Український журнал 
дерматології, 
венерології, 
косметології. 2016. № 
3 (62). С. 18-26.
5. Макурина Г. И. 
Патогенетические 
эффекты плазменных 
тиолов у больных 
псориазом на фоне 
артериальной 
гипертензии.// 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. 2016. № 3 
(22). С. 67-74.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1) Федотов В.П., 
Макуріна Г.І., 
Дмитренко І.П., 
Головкін А.В.. 
Манипуляционная 
техника. Навчальний 
посібник 
(Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, протокол №2 
від 26.11.2015 р.). 
Запоріжжя, 2018. – 
438с. 
2) Федотов В.П., 
Макуріна Г.І.. Основы 



практической 
косметологи. 
Навчальний посібник 
(Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, протокол №1 
від 20.09.2012 р.). 
Запоріжжя, 2018. – 
2017. – 312с.
3) Боярська Л.М., 
Авраменко Н.В., 
Усачова О.В., 
Макуріна Г.І.. Анте- та 
постнатальна 
профілактика 
захворювань у дітей. 
Навчальний посібник 
(Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, протокол №4 
від 2018р.). 
Запоріжжя, 2018. – 
236 с.
4) Дерматологія, 
венерологія з оцінкою 
результатів 
дослідження : 
навчально-
методичний посібник 
/ Г. І. Макуріна, А. В. 
Головкін, Т. Д. 
Ковальова. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2020. – 194 с.
5) Практичні навички 
з дерматології та 
венерології : 
навчальний посібник 
/ Г. І. Макуріна, 
І.П.Дмитренко, А. В. 
Головкін, 
В.О.Кірієнко. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2020. – 75 с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Член редакційної 
колегії іноземного 
рецензованого 
наукового видання 
«Dermatovenerology 
and cosmetology» 
(ОАЕ, Дубай).

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Завідувач кафедри

11. Участь у атестації 
наукових працівників
Офіційний опонент 
захисту дисертації на 
здобуття звання 
кандидата медичних 
наук Нарожної 
Марини 
Володимирівни 
«Себорейний 
дерматит: 
патогенетичні аспекти 
та комплексне 
лікування з 
урахуванням статусу 
вітаміну D, стану 
вродженого  імунітету 
та мікробіоценозу 
кишечника» (Харків, 



Державна установа 
«Інститут 
дерматології та 
венерології НАМН 
України», 2018 р).
Офіційний опонент 
захисту дисертації на 
здобуття звання 
кандидата медичних 
наук Повханич-
Грицяк Тетяни 
Мирославівни 
«Обгрунтування 
індивідуального 
підходу до терапії 
хворих на псоріаз на 
підставі визначення 
молекулярно-
генетичних 
показників 
(поліморфізму генів 
TNF-α та MTHFR)» 
(Київ, Національна 
медична академія 
післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика, 
2017р).

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Патент на корисну 
модель №52510. 
Спосіб лікування 
оперізуючого лишаю. 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 
25.08.2010. 
Винахідники: В.А. 
Бочаров, Аллу Ахмед 
Бен Аллела, Г.І. 
Макуріна, Г.О. 
Бондаренко
2. Патент на корисну 
модель № 98942. 
Спосіб лікування 
хворих на псоріаз із 
супутньою 
артеріальною 
гіпертензією. 
Винахідники: В.А. 
Візір, Макуріна Г.І., 
Є.С. Якименко 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 
12.05.2015.
3. Патент на корисну 
модель № 114594 / № 
u201610029 заяв. 
03.10.2016; опубл. 
10.03.2017, бюл. № 5. 
Спосіб лікування 
псоріазу із супутньою 
артеріальною 
гіпертензією. 
Винахідники: В.А. 
Візір, Макуріна Г.І.
4. Патент на корисну 
модель № 142102 
Спосіб лікування 
розацеа. Винахідники: 
Шестакова Яна 
Андріївна, Макуріна 
Галина 
Іванівна.Зареєстрован
о в Державному 
реєстрі патентів 
України на корисні 



моделі 12.05.2020.
5. Патент на корисну 
модель № 142103 
Спосіб лікування 
себорейного кератозу. 
Винахідники: 
Макуріна Галина 
Іванівна, Чернеда 
Лілія 
Олексіївна.Зареєстров
ано в Державному 
реєстрі патентів 
України на корисні 
моделі 12.05.2020.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. В.П. Федотов, Н.Ю. 
Резніченко, 
Г.І.Макуріна. 
Манікюр, педикюр, 
візаж. Навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів. Електронне 
видання. 
(Затверджено ЦМР 
ЗДМУ, протокол №1  
від 29.09.2016р.). 
Запоріжжя, 2016. – 
350Мb.
2. В.П. Федотов, 
Н.Ю.Резніченко, А.В. 
Головкін, 
Г.І.Макуріна. 
Манікюр, педикюр, 
візаж: організація 
роботи косметичного 
закладу, правила 
санітарного режиму та 
техніки безпеки. 
Електр. Видання. 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
медичних факультетів 
з самостійної роботи.
(Протокол №3 ЦМР 
ЗДМУ від 
02.03.2017р.).  
Запоріжжя, 2017. -  1,2 
Gb.
3. Л.М. Боярська, 
Г.І.Макуріна та ін.. 
Вибрані питання 
дитячих хвороб. 
Навчально-
методичний посібник 
для лікарів-інтернів та 
слухачів закладів 
післядипломної 
освіти. Електр. 
Видання 
(Затверджено на ЦМР 
ЗДМУ, протокол №5 
від 25.05.2017р.). 
Запоріжжя, 2017. – 
398 Мb. 
4. В.П. Федотов, 
Г.І.Макуріна, А.В. 
Головкін. Туберкульоз 
шкіри. Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів. 
Електр. Видання 
(Протокол №5  
засідання ЦМР ЗДМУ 
від 24.05.18р.). 



Запоріжжя, 2018. – 
5,33 Gb.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Макурина Г. И. 
Клинико-
эпидемиологические 
особенности течения 
псориаза на фоне 
артериальной 
гипертензии у 
мужчин. Чоловіче 
здоровʼя, гендерна та 
психосоматична 
медицина. 2016. № 1 
(03). С. 116-121.
2. Макуріна Г. І. 
Оцінка впливу 
коморбідних станів у 
хворих на псоріаз. 
Дерматовенерологія. 
Косметологія. 
Сексопатологія. 2015. 
№ 3-4. С. 120-121.
3. Макурина Г. И. 
Маркеры 
нитротирозирующего 
стресса при псориазе 
и коморбидной 
артериальной 
гипертензии. Сборник 
материалов 
конференции, 
посвященной 100-
летию академика В. 
Ю. Ахундова. Баку, 
2016. С. 265-266.
4. Макурина Г. И. 
Динамика 
сывороточных 
значений кортизола и 
инсулина как 
регуляторов 
вуглеводного обмела у 
больных псориазом в 
сочетании с 
гипертонической 
болезнью на этапах 
долговременной 
адаптации. 
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал. 2017. № 16. С. 
62-63.
5. Макурина Г. И. 
Особенности течения 
псориаза на фоне 
гипертонической 
болезни у мужчин. 
Дерматологія. 
Косметологія. 
Сексопатологія. 2016. 
№ 1-4. С. 30-34.

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Член «Європейської 
асоціації лікарів-
дерматовенерологів і 
косметологів»  



(EADV), член 
«Української асоціації  
лікарів-
дерматовенерологів і 
косметологів».

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
17 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультант в 
Університетській 
клініці ЗДМУ, 2-го 
диспансерного 
відділення КУ 
«ЗОШВКД» 
м.Запоріжжя

66001 Туманський 
Валерій 
Олексійович

професор, 
Суміщення

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
MД 004021, 

виданий 
23.05.1986, 

Диплом 
кандидата наук 
MMД 041483, 

виданий 
13.09.1974, 

Атестат 
професора ПP 

000084, 
виданий 

08.06.1988

48 ВБ 1.18. 
Сучасна 
патологічна 
анатомія

1. Наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus Web of Science 
Core Collection:
1. Riabokon Yu. Yu. The 
interaction of 
morphological changes 
in the liver with the 
development of 
extrahepatic 
manifestations in 
patients with chronic 
hepatitis C / Yu. Yu. 
Riabokon, V. A. 
Tumanskiy, E. V. 
Riabokon // Патологія. 
– 2018. – Т. 15, № 
1(42). – С. 45–48.
2. Шишкін М. А. 
Особливості 
транскрипційної 
активності генів 
CDH1, CTNNB1 та 
експресії кодованих 
ними молекул Е-
кадгерину, β-катеніну 
на I, II, III, IV стадіях 
розвитку 
колоректальної 
аденокарциноми / М. 
А. Шишкін, В. О. 
Туманський // 
Патологія. – 2018. – Т. 
15, № 2(43). – С. 221-
228.
3. Туманский В. А. 
Дуктулярная реакция, 
или печеночный 
репаративный 
комплекс: 
иммуногистохимическ
ие особенности при 
циррозе печени у 
больных хроническим 
гепатитом / В. А. 
Туманский, С. В. Фень 
// Патологія. – 2018. – 
Т. 15, № 1(42). – С. 18–
28.
4. Туманский В. А. 
Особенности 



иммуногистохимическ
ой экспрессии Kі-67, 
p16INK4a, HPV16 в 
цервикальной 
интраэпителиальной 
неоплазии и раке 
шейки матки / В. А. 
Туманский, З. А. 
Пирогова // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, № 2(40). – С. 202–
208.
5. Туманский В. А. 
Особенности 
иммуногистохимическ
ой экспрессии MUC1, 
MUC2, MUC5AC, Cdx-2 
и их значение в 
гиперпластических 
полипах и в 
аденокарциноме 
желудка кишечного 
типа / В. А. 
Туманский, Т. А. 
Христенко // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2017. – Т. 19, № 
5(104). – С. 629–636.

2. Наявність не менше 
5 наукових публікацій 
у фахових виданнях 
України:
1. Туманский В.А., 
Христенко Т.А. 
Особенности 
иммуногистохимическ
ой єкспрессии MUC1, 
MUC2, MUC5AC, Cdx-2 
и их значение в 
гиперпластических 
полипах и в 
аденокарцинме 
желудка кишечного 
типа // Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – Т. 19. - № 
5(104). – С. 629-636.
2. Туманский В.А., 
Христенко Т.А. 
Особенности 
экспрессии MMP-2, 
TIMP-1 в 
гиперпластических 
полипах и 
аденокарциноме 
желудка кишечного 
типа // Морфологія. – 
2017. – Т.11. -  №3. – 
С.21-28.
3. Туманский В.А., 
Коваленко И.С. 
Раковые стволовые и 
мезенхимальные 
стволове клетки в 
протоковой 
аденокарциноме 
поджелудочной 
железы // Патологія. 
– 2019. – Т. 16. - 
№1(45). – С.131-138. 
4. Туманський В.О., 
Фень С.В., Туманська 
Л.М. Хронічні 
стеатогепатити в 
трепанобіоптатах 
печінки: 
патоморфологія 
активності та 
репаративних 



процесів // Вісник 
Вінницького 
національного 
медичного 
університету. – 2019. – 
Т. 23. - №1(90). – С. 
46-53. 
Туманський В.О., 
Туманська Л.М. Фень 
С.В., Куртєв А.В. 
Сучасна морфологічна 
характеристика 
алкогольного, 
неалкогольного і 
токсичного 
стеатогепатита // 
Буковинський 
медичний вісник. – 
2019. – Т. 23. - 
№2(90). – С. 124-129.

3. Наявність виданого 
підручника, 
монографій
1. Патоморфологія: 
Національний 
підручник / за ред. 
В.Д. Марковського та 
В.О.Туманського. - 
Київ: ВСВ 
«Медицина». - 2015. – 
936 с.
2. Шифрин Г.А., 
Туманский В.А., 
Колесник Ю.М. 
Виталология. – 
Запорожье: Дикое 
поле, 2018. – 288с.
3. Колесник Ю.М., 
Туманский В.А., 
Шифрин Г.А. Основы 
врачебной 
компетентности. – 
Запорожье: Дикое 
поле. – 2013. – 376 с.
4 Цераидис Г.С., 
Федотов В.П., Дюдюн 
А.Д., Туманский В.А. 
Гистопатология и 
клиническая 
характеристика 
дерматозов. – 
Днепропетровск-
Харьков-Запорожье: 
ЧП Свидлер, 2004. - 
550 с.
5. Пермяков Н.К., 
Хучуа А.В., Туманский 
В.А.  
Постреанимационная 
энцефалопатия. - М.: 
Медицина. 1986. -240 
с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
� Кандидатська 
дисертація ас. Фень 
С.В. «Хронічний 
стеатогепатит: 
патоморфологічна 
характеристика 
перебігу та 
несприятливих 
наслідків» 2019 рік
� Кандидатська 



дисертація ас. 
Христенко Т.О. 
«Молекулярно-
імуногістохімічна 
харакетристика 
гіперпластичних 
поліпів та 
аденокарциноми 
шлунка кишкового 
типу» 2018 рік
Кандидатська 
дисертація аспір. 
Чепець О.В. 
«Патоморфологічна і 
молекулярно-
генетична 
характеристика 
інвазивно-
метастатичних 
властивостей 
ендометріоїдної 
аденокарциноми 
матки» 2017 рік.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми або 
головного редактора 
наукового фахового 
видання
Науковий керівник 
НДР, що 
фінансувалися МОЗ 
України: 
1.«Раннє 
молекулярно-
генетичне та 
імуногістохімічне 
прогнозування 
схильності до 
прогресування раку 
легенів та органів 
травлення» (2017-
2019 рр) № 
держреєстрації 
0117U002580
2.« Дослідження 
інвазивно-
метастатичних  
властивостей пухлин і 
їх раннє 
прогнозування в 
біоптатах хворих» 
(2014-2016 рр) № 
держреєстрації 
0114U000967.
3. «Морфогенез і 
рання діагностика 
онкологічних, 
серцево-судинних 
захворювань, фіброзу 
печінки та 
підшлункової залози» 
(2011-2013рр) № 
держреєстрації 
0111U005859
З 2003 року - 
головний редактор 
наукового фахового 
видання України 
журналу «Патологія», 
який індексується у 
Web of Science Core 
Collection та більш ніж 
30-ма міжнародними 
наукометричними 
базами. 
Член редакційної 
колегії «Запорожского 
медицинского 
журнала» і журналів 



«Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики», 
«Морфология», 
«Архив патологии», 
«Клиническая и 
экспериментальная 
морфология».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
Проректор з наукової 
роботи ЗДМУ.

11. Участь у атестації 
наукових працівників
З 2011 року - голова 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 17 
600.04 із захисту 
докторських і 
кандидатських 
дисертацій з 
нормальної анатомії, 
патологічної анатомії, 
патологічної 
фізіології.

12. Авторські 
свідоцтва або патенти
1. Туманський В.О., 
Варинський Б.О., 
Фень С.В. Патент 
України на винахід № 
116968 від 25.05.2018 
Спосіб хромато-мас-
спектрометричного 
визначення 
холестеролу, 
стеаринової та 
пальмітінової кислот в 
біологічному 
матеріалі / 
Туманський В.О., 
Варинський Б.О, Фень 
С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u201610030; 
заявл 03.10.2016; 
опубл. 10.08.2017, 
Бюл. №15. 
2. Туманський В.О., 
Фень С.В. Патент на 
корисну модель № 
108321 Україна, 
МПК7(2016.01) 
G01N21/00, G01N1/00. 
Спосіб визначення 
двовалентного заліза 
в біопсійному 
матеріалі / 
Туманський В.О., 
Фень С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № 
u201600602;заявл 
25.01.2016; опубл. 
11.07.2016, Бюл. №13. 
3. Туманський В.О., 
Фень С.В. Патент на 
корисну модель 
№112148 Україна, 
МПК7(2016.01) 
G01N21/00, А61В1/00 
Спосіб визначення 
ступеня стеатоза в 
біоптатах печінки / 



Туманський В.О., 
Фень С.В.; заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № 
u201604674;заявл 
26.04.2016; опубл. 
12.12.2016, Бюл. №23.
4. Туманський В.О., 
Коваленко І.С., 
Баударбекова М.М. 
Патент на корисну 
модель №121531 
Україна, 
МПК(2017.01) G01N 
21/00, G06К 9/00 
Спосіб визначення 
розповсюдженості 
десмоплазії і фіброзу 
строми в злоякісних 
епітеліальних 
пухлинах / 
Туманський В.О., 
Коваленко І.С., 
Баударбекова М.М..; 
заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u 2017 05771; 
заявл 02.10.2017; ; 
опубл. 12.12.2017, Бюл. 
№23. 
Туманський В.О., 
Шишкін М.А. Патент 
України на корисну 
модель №128509 UA 
від 25.09.2018, МПК 
G01 N21/01 (2016.01) 
Спосіб прогнозування 
схильності до 
прогресування 
зубчастих поліпів 
дистальних відділів 
товстої кишки / 
Туманський В.О., 
Шишкін М.А.; 
заявник і 
патентовласник 
Запоріз.держ. мед.ун-
т. - № u 2018 02219; 
заявл 05.13.2018; ; 
опубл. 25.09.2018, 
Бюл. №18.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
Судова медицина. 
Електронний 
навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ІV курсу 
медичних факультетів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» 
напряму підготовки 
1201 «Медицина» 
спеціальностей 
«Лікувальна  справа», 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, Л. М. 
Туманська. – 
Запоріжжя, 2018. (261 
Mb).
2. Forensic medicine. 
(Судова медицина). 
Електронний 



навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни для 
студентів – іноземних 
громадян ІV курсу 
медичних факультетів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» 
напряму підготовки 
1201 «Медицина» 
спец. «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». 
/ В. О. Туманський, Л. 
М. Туманська. – 
Запоріжжя, 2018. (317 
Mb).
3. Загальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Стоматологія» 
/ В. О. Туманський, С. 
І. Тертишний, В. О. 
Шаврін, Т. В. 
Шулятнікова. - 2-ге 
вид., доопрац. та 
допов – Запоріжжя, 
2018. – 96 с.
4. Загальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Лікувальна 
справа» та 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, С. І. 
Тертишний, Ю. Ф. 
Полковніков, М. А. 
Шишкін, М. М. 
Баударбекова, О. І. 
Сиротін, В. Є. Вотєва. - 
2-ге вид., доопрац. та 
допов. – Запоріжжя, 
2018. – 80 с.
5. Спеціальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Стоматологія». 
/ В. О. Туманський, С. 
І Тертишний, В. О. 
Шаврін, Т. В. 
Шулятнікова. – 
Запоріжжя, 2018. – 
108 с.
6. Спеціальна 
патоморфологія : 
практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів 
спец. «Лікувальна 
справа» та 
«Педіатрія». / В. О. 
Туманський, С. І. 
Тетришний, М. А. 
Шаврін, Ю. Ф. 
Полковніков, М. А. 
Шишкін, М. М. 
Баударбекова, О. І. 
Сиротін, В. Є. Вотєва. 
– Запоріжжя, 2018. – 
84 с.
7. General Pathology. 
(Загальна патологія) : 
практикум для 
студентів – іноземних 



громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / С. І. 
Тертишний, В. О. 
Туманський М. М. 
Баударбекова, І. С. 
Коваленко, З. О. 
Пирогова. – 
Запоріжжя, 2018. – 71 
с. (англ.).
8. Systemic Pathology. 
(Системна патологія) : 
практикум для 
студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу 
медичних 
факультетів. / С. І. 
Тертишний, В. О. 
Туманський М. М. 
Баударбекова, І. С. 
Коваленко, З. О. 
Пирогова. – 
Запоріжжя, 2018. – 70 
с. (англ.).

16. Участь у 
професійних 
обʼєднаннях за 
спеціальністю
Перший віце-
президент Асоціації 
патологоанатомів 
України.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше пʼяти років:
48 років

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



знань і суспільства 
в цілому.

підготовка дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти ВБ 1.9. Сучасна Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

неврологія самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



дерматовенерологія самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН17. ВБ 1.17. Сучасна Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

анатомія самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота. 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



Advanced клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



акушерство та 
гінекологія

самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



акушерство та 
гінекологія

самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



хірургія аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

ПРН07. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в галузі 
медицини.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4. Сучасна 
серцево-судинна 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.6. Сучасна 
онкологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.8. Сучасні 
аспекти вивчення 
інфекційних хвороб

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.9. Сучасна 
неврологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



підготовка дисертації.

ВБ 1.10. Сучасна 
психіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.11. Сучасна 
дерматовенерологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.12. Сучасна 
травматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.13. Сучасна 
фтизіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.19. Сучасна 
патофізіологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.21. Сучасна 
гістологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.22. Сучасна 
офтальмологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасне 
акушерство та 
гінекологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



підготовка дисертації.

ВБ 1.17. Сучасна 
анатомія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

 


