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Звіт завідувача кафедри гігієни та соціальної медицини 

медичного факультету 

Сотнікової-Мелешкіної Жанни Владиславівни, к.м.н., доц. 

 

про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році 

 

1. Робота з кадрами 

1.1. Склад кафедри (46 осіб та 43,5 ставок):  

1. Загальна кількість науково-педагогічних працівників (46 осіб та 43,5 ставок);  

 основних співробітників – 27 (58,7 % складу кафедри) 

 сумісників – 19 

2. загальна кількість наукових працівників (немає);  

3. кількість докторів наук, професорів - 8 осіб та 5,0 ставок;  

4. кількість кандидатів наук, доцентів - 14 осіб та 13,75 ставок; 

5. асистентів – 23 особи та 23,25 ставки 

6. старших викладачів – 1 особа, 1,5 ставки  

7. кількість доцентів без наукового ступеня (немає);  

8. кількість аспірантів, докторантів (немає). 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

4 співробітники кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового 

ступеню кандидата  медичних наук: 

1. Швець А.М. «Розробити гігієнічні заходи з профілактики захворювань підлітків при 

їх професійному самовизначенні», термін виконання - 2014-2018. Попередній захист ДУ 

«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» відбувся 12.02.2019, офіційний 

захист у спеціалізованій раді перенесено у зв’язку з карантином. 

2. Авдієвська О.Г. «Гігієнічна оцінка умов формування здоров’язбережуючого 

середовища в родинах школярів». Попередній захист ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 

підлітків НАМН України» відбувся 31.10.2018, готуються документи для спец.ради. 

3. Кіндрук М.О. «Гігієнічні основи профілактики перевтоми учнів основної школи в 

умовах інтенсифікації їх начальної діяльності», термін виконання - 2015-2019 (захист 

перенесено у зв’язку із декретною відпусткою). 

4. Голубнича Г.І. «Гігієнічна оцінка впровадження системи освіти академічно здібних 

дітей молодшого шкільного віку». Попередній захист ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 

підлітків НАМН України» відбувся 10.03.2020, офіційний захист у спеціалізованій раді 

перенесено у зв’язку з карантином. 

  3 співробітники кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття 

наукового ступеню доктора  медичних наук: 

1. Доцент Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. «Гігієнічна оптимізація навчальної діяльності 

академічно  здібних  та обдарованих  учнів загальноосвітніх  навчальних  закладів». 

2. Доцент Меркулова Т.В. «Наукове обґрунтування системи гігієнічних заходів 

профілактики порушень здоров’я підлітків під час професійного навчання». 

3. Доцент Пересипкіна Т.В. «Мультимодальна система профілактики неінфекційних 

захворювань серед дітей шкільного віку на основі персоналізованоі медицини». 

 1 співробітник кафедри виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеню доктора біологічних наук: 

Доцент Редька І.В. «Нейродинамічна стурктура інтегративної діяльності головного 

мозку дітей при зорових дисфункціях» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). 

 1 співробітник кафедри виконав дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеню доктора психологічних наук: 

Доцент Лантух І.В. «Психологічна структура особистісної надійності суб'єктів 

підприємницької діяльності» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Офіційний 

захист у спеціалізованій раді відбувся 18.06.2020. 
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1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань 

Протягом 2019/2020 н.р. пройдено стажування: 

Доц. Загороднєва О.В., доц. Пересипкіна Т.В., ас. Водолажський М.Л. - курси 

підвищення кваліфікації для викладачів медичних закладів вищої освіти «Нові та інноваційні 

педагогічні методи в медицині» у медичному університеті м. Люблін (Польща),  25.10. – 

31.10.2019 р.  

Доц. Боброва О.В. - ТУ «Вірусні гепатити та СНІД», листопад-грудень 2019 р., ТУ 

«Інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей», червень 2020 р.  

Доц. Пересипкіна Т.В. – ТУ «Сучасні соціально-економічні та правові аспекти 

управління в охороні здоров’я», 2019 р. 

Доц. Сидоренко Т.П. - «Сучасні методи навчання», ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019 р. 

Доц. Зінчук А.М., ас. Зінчук О.Г. - курс «Основи громадського здоров'я для фахівців», 

ДУ «Центр громадського здоров’я», 10.12.2019 р. 

Співробітники кафедри отримують другу вищу освіту в УІПА за спеціальностями - 073 

«Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом», 011 «Освітні 

педагогічні науки». 

З 16.01.19 по 17.01.2020 р. розпочато переривчастий цикл ТУ «Інформаційні медичні 

педагогічні технології та принципи дистанційної освіти» (для лікарів та біологів–викладачів 

ВНЗ III-IV рівня акредитації і наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю), 

ХМАПО. Зараховано 10 співробітників кафедри. 

У ХНУ імені В.Н. Каразіна співробітники кафедри пройшли семінари у рамках проекту  

«Англійська мова в освітньому процесі» та інтенсивний курс «Підготовка до складання іспиту 

на рівень В2» та отримали сертифікати володіння англійською мовою на рівні В2.  

 

1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих 

викладачів і науковців.  

На кафедрі з 46 науково-педагогічних працівника - 31 викладач (67,4 %) у віці до 50 

років, 10 (15,6 %) у віці від 50 до 60 років та 5 (10,9 %) у віці старше 60 років.  

Педагогічний стаж 20 і більше років мають 8 викладачів (17,4 %), 10-19 років – 6 

(13,0%), 3-9 років – 21 (32,8 %), менш за 3 роки – 11 (17,2 %) 

З метою підвищення рівня викладання здійснюються відвідування занять молодих 

спеціалістів завідувачем кафедри та взаємовідвідування лекційних та практичних занять 

викладачів згідно з відповідними графіками, затвердженими протоколами засідання кафедри 

№ 1 від 27.08.2019р. та № 7 від 05.02.2020 р. 

 

2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації 

результатів НДР 

З 01.01.2019 р. на кафедрі виконується НДР «Гігієнічне обґрунтування оптимальних 

моделей стратегій адаптації до навчальної діяльності ліворуких учнів початкової школи» 

(керівник НДР: д-р  фіз.-тех. н., проф. Мартиненко О.В., відповідальні виконавці: к.мед.н., 

доцент Ж.В. Сотнікова-Мелешкіна, асистент Г.Є.Островська), держ. реєстр. № 0119U100634, 

строки виконання 01.01.2019 - 31.12.2021.                     

З 01.04.2020 р. розпочато виконання НДР «Визначення особливостей соматотипу дітей 

шкільного віку в умовах крупного індустріального міста» (керівник НДР: зав.каф. 

Ж.В.Сотнікова-Мелешкіна, відповідальні виконавці: асистент Зінчук О.Г.), строки виконання 

01.04.2020 - 01.03.2023.  

2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами конкурсу, 

проведеного МОН України, обсяги їх фінансування (номери тем, угод, контрактів, прізвища 

керівників). 

2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі (ДФФД 

України, програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування (номери тем, угод, 

контрактів, прізвища керівників). 
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2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету (номери тем, угод, контрактів, 

прізвища керівників). 

2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з українськими 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету (номери тем, угод, контрактів, 

прізвища керівників). 

2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх програмах (навести 

назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах (навести 

назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів та їх 

результативність. 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, описи яких 

надані до Інноваційного центру університету протягом звітного періоду. 

 

2.9. Монографії, розділи монографій, видані англійською мовою та іншими іноземними 

мовами у провідних іноземних видавництвах наукової літератури (надати список). 

 

Монографії 

 
N 

з/

п 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва Видавництво Рік Об’єм Тип  

1 4 5 6 7 8 10 

1  Лантух І.В. 

(доц., ХНУ) 

Психологічна структура надійності особистості в 

підприємницькій діяльності 

ФОП Панов 

А.М. 

2019 474 с. вітчиз-

няна 

2 Лантух І.В.  

(доц., ХНУ) 

Гульбс О.А.,  

Малеев Д.В., 

Литвинова 

І.Л.,  

Psychological safety of the personality in the changing 

world: The International collective monograph of 

edition general the professor`s I.V. Volzhentseva 

Проблема розвитку особистісної надійності 

суб’єктів підприємницької діяльності (розділ 

монографії) 

Brest-

Perejaslov-

Khmelnizkij 

2019 20 міжна-

родна 

3 Острополець 

С.В. (ст. 

викл., ХНУ) 

Anna 

Markovska. 

Ganna S. 

Isayeva. 

Sergyi V. 

Ostropolets 

‘First do no harm': exploring non-evidence-based 

practices within the Ukrainian health sector. Medical 

Misinformation and Social Harm in Non-Science 

Based Health Practices. A Multidisciplinary 

Perspective, 1st Edition. Edited by Anita Lavorgna, 

Anna Di Ronco. ISBN: 978-1-13-838866-6. 

Routledge. 

University of 

Southampton 

ISBN: 978-1-

13-838866-6. 

Routledge. 

London.  

2019 17 міжна-

родна 

4 Alexandr 

Kuznetsov, 

Kyryl 

Shekhanin, 

Oleksii 

Smirnov, Iryna 

Chepurko 

(доц., ХНУ) 

Detecting hidden information in FAT / ISCI’2019: 

Information Security in Critical Infrastructures. 

Collective monograph. Edited by Ivan D. Gorbenko 

and Alexandr A. Kuznetsov. ASC Academic 

Publishing, USA, 2019, 445 p. – ISBN: 978-0-

9989826-8-7 (Hardback), ISBN: 978-0-9989826-9-4 

(Ebook) 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/E8PY6 

ASC 

Academic 

Publishing, 

USA 

2019 17 

p. 412-

429 

міжна-

родна 

5 M.Martynenko 

(проф., зовн.), 

N. Lysytsia.  

 

Features of Employees Training in the Conditions of 

Development of Digital Economy // 

In Monograf. Changing Paradigm in Economics and 

Management Systems, Vol 3.   

 2020 214,  

P.189-

202 

міжна-

родна 

 

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та / або ISІ 

(надати список). 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/E8PY6
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За 2019/2020 навчальний рік співробітниками кафедри опубліковано більше 145 

наукових праць: 5 монографій, 83 статті, 52 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях, 6 патентів та авторських свідоцтв. 

Опубліковано 74 статті, що входять до наукометричних баз. З них 18 – у виданнях, що 

враховуються системами SCOPUS та/або Web of Science, 56 у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Index Copernicus та ін.  

 

Статті 

Ознака, де опублікована робота:  S/I/-S( в SKOPUS), 

I (в виданнях, що мають імпакт-фактор)  або без ознаки 

 
N

з/

п 

Автори: 

(ПІБ) 

Місце роботи 

(ХНУ, 

зовнішній), 

посада 

Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу (назва 

журналу, збірки і т.д.) 

Рік Том, 

номер, 

випуск 

Сто

рін

ки  

Озн

ака

S/I/

- 

1 3 4 5 7 8 9 10 

1.  Подрігало 

Л.В.(проф., 

зовн.) 

Comparative analysis of the 

athletes’ functional condition in 

cyclic and situational sports 

 

Physical education of students 2019 23(6) 313

-

319 

Wo

S 

2.  Турчина 

С.І.(проф., зовн.) 

Диннік В.О 

.(проф., зовн.) 

 Дифузний нетоксичний зоб 

та перебіг пубертату у дівчат 

Репродуктивна 

ендокринологія 

DOI: 

https://doi.org/10.18370/2309-

4117.2019.49.29-33 

 

2019 № 5 

(49). 

29-

33 

S 

3.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

Directions of social partnership 

of employers and universities in 

the sphere of economic 

education in Ukraine  

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

Посилання: 

https://doi.org/10.9770/jesi.2019

.7.1(25) 

2019 Volum

e 7, 

Numbe

r 1 

(Septe

mber), 

336 

– 

352 

S 

4.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

Тamara 

Prytychenko  

Prospects for Innovations in 

Marketing of Economic 

Educational Services in Ukraine 

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

Посилання: 

https://doi.org/10.9770/jesi.2019

.6.4(16) 

 

2019 V. 6, 

N. 4  

177

1- 

178

3 

S 

5.  Sergey 

Rassomakhin, 

Kate Budianska, 

Mykhaylo 

Bagmut, Tetiana 

Ivko, Tetiana 

Kuznetsova,  

Iryna Chepurko  

(доц., ХНУ) 

 

Mathematical Model of the 

Biometric System of  

Fingerprint Authentication for 

Modern Web-Services 

Proceedings of the International 

Workshop on Conflict 

Management in Global 

Information Networks 

(CMiGIN 2019) co-located with 

1st International Conference on 

Cyber Hygiene and Conflict 

Management in Global 

Information Networks 

(CyberConf 2019), Lviv, 

Ukraine, November 29, 

2019. CEUR Workshop 

Proceedings 2588, CEUR-

WS.org 2020 

http://ceur-ws.org/Vol-

2588/paper11.pdf 

2019 Vol-

2588 

121 

- 

139 

S 

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2019.49.29-33
https://doi.org/10.18370/2309-4117.2019.49.29-33
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(16)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(16)
https://dblp.org/db/series/ceurws/index.html
https://dblp.org/db/series/ceurws/index.html
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6.  Podrigalo L 

(проф., зовн.), 

Artemieva HP,  

Rovnaya OA,  

Misevra NS, et al. 

Features of physical 

development and somatotype of 

girls and women involved in 

fitness. 

Pedagogics, psychology, 

medicalbiological problems of 

physical training and sports 

https://doi.org/10.15561/181891

72.2019.0405 

2019 23(4) 189

-

195 

 

Wo

S 

7.  
Viktor A. Ognev, 

Oleg A. Korop., 

 Andrii M. 

Zinchuk 

Theoretical substantiation of the 

ways of increasing the 

efficiency of specialized 

medical aid in patients with lung 

cancer 

Wiadomości Lekarskie   

 

2019 №4 

Tom 

LXXII  

548-

552 

S 

8.  Vyacheslav M. 

Zhdan, Iryna A. 

Holovanova, 

Andrii M. 

Zinchuk, Maksim 

V. Khorosh, 

Mariia M. 

Tovstiak 

Comparative analysis of the 

dynamics of modified risk 

factors of non-communicable 

diseases among the population 

of China and Ukraine 

Wiadomości Lekarskie  

 

2019 №5 

Tom 

LXXII 

part II  

110

8-

111

6 

S 

9.  Швець А.М. (ас., 

зовн.) 

Коробкова-

Аржаннікова 

Г.В. (ас., ХНУ) 

Attitude to health and healthy 

lifestyle of modern kharkiv 

teenagers 

 

Journal of Clinical and 

Experimental Medical Research 

2019 Том 6 

№4 

409

-

415 

I 

10.  Пересипкіна Т.В 

(доц., зовн.),  

Сидоренко 

Т.П.(доц., ХНУ), 

Пересипкіна 

А.М. 

(ас., зовн.) 

Динаміка стану здоров’я дітей 

та підлітків Харківській 

області  

Журнал «Проблеми 

безперервной медичної освіти 

та науки» 

2919 №1 5-

10 

I 

11.  Міхановська 

Н.Г. (проф., 

ХНУ),  

Штриголь Д.В.,  

Луценко О.Л. 

 

Удосконалення діагностики 

наслідків домашнього 

насильства у дітей з 

використанням 

напівструктурованого інтерв’ 

ю 

Журнал «Психіатрія, 

неврологія та медична 

психологія» 

http://psychiatry-

neurology.org/ru/ 

2019 вип.11 71-

80 

І 

12.  Ротшильд-

Варібрус В.З., 

Корженевський 

С. В. (доц., 

ХНУ), 

Михальчук О. Я. 

(доц., зовн.), 

Єрмаков Л. В. 

(ас., ХНУ), 

Конарев В.І., 

Вовк В. І 

Суицидологический паспорт 

территориальной общины как 

опорный элемент 

национальной стратегии 

превенции самоубийства в 

Украине 

Журнал «Український вісник 

психоневрології» DOI статті - 

 https://doi.org/10.36927/2079-

0325-V27-is-2019-11 

http://uvnpn.com.ua/upload/iblo

ck/fe7/fe7de0a24641fdf8dfe993

7ef261fd54.pdf 

2019 Том 

27, 

випуск 

2(99) 

52-

55 

І 

13.  Пересипкіна Т.В. 

(доц.зовн.),  

Сидоренко Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Голубнича Г.І. 

(ас. ХНУ),  

Пересипкіна 

Г.М. 

Актуальні питання організації 

медичного забезпечення дітей 

та підлітків в умовах 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Проблеми науки та освіти 

http://promedosvity.in.ua/?lang

=uk 

2019 №34 

(2) 

5-9 І 

14.  Редька І.В. (доц., 

зовн.) 

Автономна нервова регуляція 

у дівчат-підлітків з набутими 

зоровими дисфункціями 

Вісник Черкаського 

університету. Серія : 

Біологічні науки 

http://bio-

ejournal.cdu.edu.ua/article/dow

nload/3366/pdf 

2019 Випуск 

№ 1 

67–

75 

І 

15.  Ж. В. Сотнікова–

Мелешкіна 

(зав.каф., ХНУ), 

Вплив родини на формування 

харчового статусу 

студентської молоді, харчові 

Журнал «Здоровье ребенка» 

http://www.mif-

ua.com/archive/article/47735 

2019 Т. 14, 

Додато

к 1 

69-

73 

I 

https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0405
https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0405
http://psychiatry-neurology.org/ru/
http://psychiatry-neurology.org/ru/
https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is-2019-11
https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is-2019-11
http://uvnpn.com.ua/upload/iblock/fe7/fe7de0a24641fdf8dfe9937ef261fd54.pdf
http://uvnpn.com.ua/upload/iblock/fe7/fe7de0a24641fdf8dfe9937ef261fd54.pdf
http://uvnpn.com.ua/upload/iblock/fe7/fe7de0a24641fdf8dfe9937ef261fd54.pdf
http://promedosvity.in.ua/?lang=uk
http://promedosvity.in.ua/?lang=uk
http://bio-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/3366/pdf
http://bio-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/3366/pdf
http://bio-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/3366/pdf
http://www.mif-ua.com/archive/article/47735
http://www.mif-ua.com/archive/article/47735
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О. Г. Авдієвська 

(ас., ХНУ) 

Я. А. Ісаєва 

(студ.) 

звички майбутніх батьків 

 

 

16.  Пересипкіна Т.В. 

(доц., зовн),  

Редька І.В. 

(доц.зовн.), 

Сидоренко Т.П. 

(доц., ХНУ), 

Пересипкіна 

А.М. 

Інформаційна значущість 

медико-соціальних факторів, 

які впливають на здоров'я 

орієнтовану поведінку 

школярів 

Журнал «Здоровье ребенка»  

http://www.mif-

ua.com/archive/article/47810 

2019 Т. 14, 

№ 3. 

165

–

170 

І 

17.  Авдієвська О.Г., 

(ас. ХНУ), 

Даниленко Г.М. 

(проф., зовн.) 

Корекція статусу харчування 

дітей молодшого шкільного 

віку як профілактика 

метаболічного синдрому 

Український журнал дитячої 

ендокринології 

http://ujpe.com.ua/article/view/1

74137 

2019 № 2 

(30) 

49-

53 

І 

18.  Даниленко Г.М. 

(проф., зовн.), 

Голубнича Г.І., 

(ас. ХНУ) 

Особливості фізичного 

розвитку дітей молодшого 

шкільного віку під час 

адаптації до навчальної 

діяльності 

Український журнал дитячої 

ендокринології  

http://ujpe.com.ua/article/view/1

74140 c 

2019 №2 

(30) 

39-

44 

І 

19.  Турчина С. 

(проф., зовн), 

Нікітіна Л., 

Левчук Л., 

Юдченко О. 

Фізичний розвиток як 

інтегральний показник 

реабілітації підлітків, хворих 

на цукровий діабет 1 типу 

Український журнал дитячої 

ендокринології 

http://ujpe.com.ua/issue/archive 

2019 №2 

(30) 

11-

14 

І 

20.  Турчина С. 

(проф., зовн.), 

Косовцова Г. 

Особливості функціонального 

стану сердцево-судинної 

системи та продукція 

мелатоніну у хлопців із 

гіпоандрогенією 

Український журнал дитячої 

ендокринології 

http://ujpe.com.ua/issue/archive 

2019 №2 

(30) 

22-

27 

І 

21.  Чернякова Г.М. 

(ас. зовн.) 

Меркулова Т.В. 

(доц., зовн.) 

Особливості фізичного 

розвитку школярів у сучасних 

умовах 

 

Український журнал дитячої 

ендокринології 

http://ujpe.com.ua/issue/archive 

2019 №3-4 46-

51 

І 

22.  Martynenko 

A.(проф., ХНУ), 

Raimondi G., 

Marchitto N.,  

Ostropolets S.  

(Острополець 

С.В. ст. викл., 

ХНУ) 

Artificial intelligence for heart 

rate variability analyzing with 

arrhythmias 

Клінічна інформатика і 

Телемедицина 

http://kit-

journal.com.ua/ru/index_ru.html

?archive_ru 

2019 Том 

14, 

випуск 

15 

1-6 І 

23.  Martynenko 

A.(проф., ХНУ), 

Raimondi G.,  . 

Budreiko  N. (ас. 

зовн.) 

Robust entropy estimator for 

heart rate variability 

Клінічна інформатика і 

Телемедицина 

http://kit-

journal.com.ua/ru/index_ru.html

?archive_ru 

2019 v.14, 

iss.15 

67-

73 

І 

24.  Zolochevsky O.O, 

Martynenko O.V.  

Biomechanical analysis  of  

tension- compression 

asymmetry, anisotropy and 

heterogeneityof 

bonereconstruction in response 

to periprosthetic fracture repair 

Вісник Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна, серія 

«Медицина» 

2019 №37  с.19

-32 

І 

25.  Peresypkina T.V., 

(доцент, зовн.) 

Merculova 

T.V.(доцент, 

зовн.), 

Merculov 

V.V.(ас., зовн.) 

Peresypkina A.M 

Actual problems of modern 

youth in the context of health 

oriented behavior 

East European Scientific 

Journal. 

https://eesa-journal.com/wp-

content/uploads/EESA_-

JULI_47_part_3.pdf 

2019 № 7 

(47), 

part 3. 

19-

22 

І 

http://www.mif-ua.com/archive/article/47810
http://www.mif-ua.com/archive/article/47810
http://ujpe.com.ua/article/view/174137
http://ujpe.com.ua/article/view/174137
http://ujpe.com.ua/article/view/174140%20c
http://ujpe.com.ua/article/view/174140%20c
http://ujpe.com.ua/article/view/174140%20c
http://ujpe.com.ua/issue/archive
http://ujpe.com.ua/issue/archive
http://ujpe.com.ua/issue/archive
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
https://www.researchgate.net/publication/245058848_Analysis_of_creep_deformation_and_creep_damage_in_thin-walled_branched_shells_from_materials_with_different_behavior_in_tension_and_compression?_sg=ZZXNVy5orE2juYX6-fuQLczlCmgbl76oYcrC8bZHFKba-HKrOuxWzb5ivI7tHTuuG1crRRzIH_73sA.0NlzJdek_c67andfNVyufJIB6vv5f88RwjjYcp7dwz_9_Maf5gXjU6HZBSxrh6HcJ8eosIFLQfiFCeiUlhH6Dg&_sgd%5Bnc%5D=1&_sgd%5Bncwor%5D=0
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-JULI_47_part_3.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-JULI_47_part_3.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-JULI_47_part_3.pdf
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26.  Голубнича Г.І. 

(ас., ХНУ) 

Аналитическая оценка 

режимных моментов 

учащихся начальной школы 

Health, Physical Culture and 

Sports,  

http://journal.asu.ru/zosh/article/

view/5615 

2019 2(13) 39-

44 

I 

27.  Даниленко Г.М. 

(проф., зовн.), 

Міхановська 

Н.Г. (проф., 

ХНУ), 

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В. 

(зав. каф. ХНУ.), 

Голубнича Г.І. 

(ас. ХНУ) 

Комплексний підхід щодо 

визначення 

психофізіологічної складової 

шкільної дезадаптації у 

молодших школярів за різних 

систем освіти 

East European Scientific Journal 

, Warsaw, Poland 

https://eesa-journal.com/wp-

content/uploads/EESA_June2.p

df, 

2019 №6 

(46),  

part 2 

16-

22 

І 

28.  Редька І.В. (доц. 

ХНУ)  

Современные подходы к 

обнаружению и удалению 

артефактов из ЭЭГ-сигналов. 

Обзор  

Клінічна інформатика і 

Телемедицина http://kit-

journal.com.ua/doc/2019_15/00

1.pdf  

2019 Т. 14, 

Випуск 

№ 15 

13-

34 

І 

29.  Боброва О.В., 

(доц.,ХНУ), 

Кривонос 

К.А.,(доц., ХНУ) 

Проблеми впливу 

паразитологічного 

забруднення на 

захворюваність паразитозами 

в Україні та у Харківському 

регіоні 

 

Актуальні проблеми сучасної 

медицини 

https://periodicals.karazin.ua/ap

mm 

2019  № 4. 48-

55 

I 

30.  Швець  А.М. 

(ас.,зовн.),. 

Коробкова – 

Аржаннікова Г.В 

(ас. ХНУ),  

Гаврилова Т.В. 

(ас., ХНУ) 

Formation of youth’ 

professional competence 

through professional orientation 

events in the vocational-

technical schools system 

Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmn

o_2019_4_16 

2019 №4 72-

77 

І 

31.  Водолажський  

М.Л. (ас. зовн.), 

Сидоренко  Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Фоміна Т.В.,  

Кошман  Т.В. 

Теоретичні та практичні 

аспекти щодо удосконалення 

інноваційних процесів у 

галузі охорони здоров’я дітей 

та підлітків 

 

Сучасна педіатрія 

https://med-expert.com.ua/wp-

content/uploads/2020/01/10.pdf 

 

2019. N7  58-

63 

 

I 

 

32.  Водолажський  

М.Л. (ас. зовн.), 

Сидоренко  Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Фоміна Т.В.,  

Кошман  Т.В. 

Актуальні питання стану та 

тенденції розвитку 

дослідницьких робіт за 

напрямком «Дитяча 

діабетологія 

Ендокринологія 

https://endokrynologia.com.ua/i

ndex.php/journal/article/view/14

3/128 

 

2019  N3 153

-

158 

I 

33.  Лантух І.В. 

(доц., зовн.) 

Кобець О.В. 

Психологічні особливості 

формування професійної 

надійності та професіоналізму 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

Вісник Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна: зб. наук. 

праць. 
https://periodicals.karazin.ua/psych

ology/issue/view/847/1232 

 

2019 Вип 66 85-

93 

І 

34.  Лантух І.В. 

(доц., зовн.) 

 

Теоретичні підходи до 

обґрунтування психологічної 

структури особистісної 

надійності суб’єктів 

підприємницької діяльності 

 

Психологія і особистість: 

науковий журнал. 

http://psychpersonality.pnpu.ed

u.ua/ 

2019 №1 

(15). 

211

-

225 

І 

35.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.), 

Авдієвська O.Г., 

(ас. ХНУ), 

Щербакова О.О. 

Creating An Enabling Learning 

Environment in the Conditions 

of Intensification of Educational 

Activities Source 

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics”: https://www.i-

journal.org/index.php?item=arc

hive&id=5  

2019 Issue 

#4(5), 

2019  

4-

23 

І 

36.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.),  

Гігієнічні та медикo-сoціальні 

oсoбливoсті збереження 

Довкілля та здоров’я 

№ 4 (93), 2019 

2019 № 4 

(93) 

24-

30 

І 

http://journal.asu.ru/zosh/article/view/5615
http://journal.asu.ru/zosh/article/view/5615
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_June2.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_June2.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_June2.pdf
http://kit-journal.com.ua/doc/2019_15/001.pdf
http://kit-journal.com.ua/doc/2019_15/001.pdf
http://kit-journal.com.ua/doc/2019_15/001.pdf
https://periodicals.karazin.ua/apmm
https://periodicals.karazin.ua/apmm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/10.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/10.pdf
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://periodicals.karazin.ua/psychology/issue/view/847/1232
https://periodicals.karazin.ua/psychology/issue/view/847/1232
http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/
http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/cnum?opendocument&stype=3326C3610E8EBE0FC22584AA0031E8CD
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Пoдрігалo Л.В. . 

(проф.,зовн.), 

Авдієвська O.Г., 

(ас., ХНУ) 

здoрoв'я учнів закладів 

загальнoї середньoї oсвіти у 

сучасній рoдині 

http://www.dovkil-

zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/a

ll/article?opendocument&stype

=58F05FDE17AF4E71C22584

B600586082 

37.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

Тamara 

Prytychenko 

Differentiation of employers as 

potential partners of higher 

educational institutions 

Economics of Development 

Посилання: 

http://dx.doi.org/10.21511/ed.18

(2).2019.04 

 

2019 Volum

e 18. – 

Issue 2. 

29-

40 

І 

38.  Майоров О.Ю., 

професор 

кафедри (ХНУ), 

 Михайлова Е.А., 

професор, 

Михальчук О.Я., 

доцент, М. Л. 

Кочина, 

професор, 

И.В.Редька, 

доцент, (ХНУ) 

А.Прогнимак, 

Т.Н.Матковская, 

Д. А. Мителёв. 

Критерії ("маркери") депресії 

у підлітків на основі оцінки 

стану нейродинаміки 

методами нелінійного аналізу 

ЕЕГ і кореляції зі шкалою 

CDRS-R 

Журнал «Клінічна 

інформатика телемедицина» 

ISSN 1812-7231 

https://doi.org/10.31071/kit2019

.15.02 

2019 Т.14, 

вип.15 

35-

45 

І 

39.  Дынник В.А. 

(проф., зовн.) 

Дынник А.А.  

Variability of the Lipid 

Metabolism Measurements in 

Patients with the Abnormal 

Uterine Bleeding at Puberty 

Journal of Gynecology Research  2019  Volum

e 5, 

Issue 1  

1-7 І 

40.  Danylenko H, 

Svetz A.  

Formation of the Professional 

Competence of Youth Through 

Professional Events in the 

System of Professional-

Technical Schools.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics”  

2019 Issue 

#5(6),  

23-

35 

І 

41.  V.Romanenko, 

S.Iermakov, 

L.Podrigalo, 

O.Rovnaya, 

Zh.Sotnikova-

Meleshkina 

Analysis of interrelations of 

psychophysiological and 

physiological 

indicators of martial arts 

athletes 

Baltic Journal of Health and 

Physical Activity  

2019  11 (4)  58-

68 

І 

42.  Danylenko G.M., 

Letyago A.V., 

Savelieva L.M. 

(студ) 

Characteristics of 

Extracurricular Activities and 

Their Influence on Professional 

Readiness of Student Youth.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics”  

2019 Issue 

#2(3),  

37-

48 

І 

43.  I. Lantukh, A. 

Lantukh 

Influence of psychological 

culture on development of 

personal reliability and 

effectiveness of professional 

activity of entrepreneurs 

Fundamental and applied 

researches in practice of leading 

scientific schools 

https://farplss.org/index.php/jou

rnal/issue/view/35 

2019 Vol 31 

No 1 

118

-

124 

І 

44.  V. Lantuh, I. 

Lantuh 

Psychological portrait of 

subjects of entrepreneur activity 

Fundamental and applied 

researches in practice of leading 

scientific schools 

https://farplss.org/index.php/jou

rnal/issue/view/36 

2019 Vol 32 

No 2 

3-

10 

І 

45.  Подрігало Л.В. 

(проф., зовн), 

Ровна О., 

Єрмакова Т., 

Чіесліска М., 

Мусзкиета Р. 

Evaluation of orientation and 

efficiency of schoolchildren 

nutrition in recreational period. 

Progress in Nutrition: DOI: 

10.23751/pn.v22i1.7441 

2020 Vol. 

22, N. 

1 

36-

47 

S 

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(2).2019.04
http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(2).2019.04
https://doi.org/10.31071/kit2019.15.02
https://doi.org/10.31071/kit2019.15.02
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/580
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/580
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/580
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/580
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/580
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/609
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/609
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46.  Подрігало Л.В. 

(проф., зовн) 

Подрігало О., 

Борисова О., 

Лермаков С., 

Романенко В., 

Бодренкова І. 

The analysis of 

psychophysiological features of 

footbal players and water sports 

athletes 

Phys Activ Rev, doi: 

10.16926/par.2020.08.08 

2020 8(1): 64-

73.  

S 

47.  Подрігало Л.В. 

(проф., зовн) 

Подрігало О., 

Безкоровайний 

Д., Галашко О.,  

Нікулін І.,  

Кадутская Л.,  

Ягілло М. 

The analysis of handgrip 

strength and somatotype 

features in arm wrestling 

athletes with different skill 

levels. 

Physical education of students, 

https://doi.org/10.15561/207552

79.2020.0208 

 

2020 24(2) 120

–

126. 

S 

48.  Danylenko G.N. 

(проф., зовн.), 

Kostenko T.P., 

Romanova 

N.G.(ас. ХНУ), 

Turchina S.I. 

(проф., зовн.) 

 

 

Different Difficult 

Circumstances and Physical 

Development of a Child.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics” 

Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=arc

hive&id=5 

2019 Issue 

#4(5), 

2019  

43-

52 

І 

49.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.), 

Міхановська 

М.Г.  . (проф., 

ХНУ), 

Approaches to Diagnostics of 

Consequences of Home 

Violence about Children.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics” 

Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=arc

hive&id=5 

2019 Issue 

#4(5), 

2019  

31-

42 

І 

50.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.),  

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В. 

(доц. ХНУ), 

The Impact of an Educational 

Institution on development of 

Healthy Lifestyle Skills for 

Prevention of Obesity in 

Prevention of Obesity in 

Adolescents 

Wiadomości Lekarskie 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

/32386380/ 

2020 #73(5) 978

-

982 

S 

51.  Боброва О. 

В.(доц., ХНУ), 

Нартов  П.В., 

Кривонос К. А. 

(доц.. зовн), 

Загороднєва О.В. 

(доц., ХНУ) 

Шляхи вирішення проблем 

профілактики та основні 

реабілітаційні заходи при 

токсоплазмозі в Україні 

Международный 

медицинский журнал 

http://www.imj.kh.ua/archive/

allvolumes 

2020 том 26, 

№ 1 

(101) 

С. 

75-

79. 

I 

52.  Швець  А.М. (ас. 

зовн), 

Аржанніков  І.С. 

(ас. ХНУ), 

Гаврилова Т.В. 

(ас. ХНУ),. 

Швець Ю.М 

Gender features of the 

professional direction of modern 

teenagers 

Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmn

o_2019_4_16 

2020 №1 79-

83 

І 

53.  Швець  А.М. 

(ас.,зовн.),. 

Коробкова – 

Аржаннікова Г.В 

(ас. ХНУ),  

Гаврилова Т.В. 

(ас., ХНУ) 

Formation of youth’ 

professional competence 

through professional orientation 

events in the vocational-

technical schools system 

Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmn

o_2019_4_16 

2019 №4 72-

77 

І 

54.  Ротшильд-

Варібрус В. З. 

Фріцше Л. 

Корженевський 

Жизнестойкость в аспекте 

суицидальной превенции 

(Обзор литературы) 

Журнал «Український вісник 

психоневрології» DOI статті - 

  

https://doi.org/10.36927/207903

2020 Том 

28, 

випуск 

84-

88 

І 

https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386380/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386380/
http://www.imj.kh.ua/archive/allvolumes
http://www.imj.kh.ua/archive/allvolumes
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psmno_2019_4_16
https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-18
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С. В. (доц., 

ХНУ), 

Михальчук О. Я. 

(доц., зовн),  

Єрмаков Л. В. 

(ас. ХНУ), 

Кирилова О. О. 

Вовк В. І. (доц. 

ХНУ) 

Горбатовська 

Д.С.  

 25-V28-is1-2020-18    

 

 

1(102) 

55.  Водолажський  

М.Л. (ас. зовн.), 

Сидоренко  Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Фоміна Т.В.,  

Кошман  Т.В. 

Використання нових 

медичних технологій 

в організації медико-

соціальної допомоги дітям 

і підліткам, хворим на 

цукровий діабет 

 

Дитяча ендокринологія 

http://ujpe.com.ua/article/view/

UJPE2020-1-43 

 

2020 

 

N1 

 

С.4

3-

46 

 

I 

 

56.  Водолажський  

М.Л. (ас. зовн.), 

Сидоренко  Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Фоміна Т.В.,  

Кошман  Т.В. 

Теоретичні та практичні 

аспекти щодо удосконалення 

інноваційних процесів у 

галузі охорони здоров’я дітей 

та підлітків 

 

Сучасна педіатрія 

https://med-expert.com.ua/wp-

content/uploads/2020/01/10.pdf 

 

2019. N7  С.5

8-

63 

 

I 

 

57.  Водолажський  

М.Л. (ас. зовн.), 

Сидоренко  Т.П. 

(доц. ХНУ),  

Фоміна Т.В.,  

Кошман  Т.В. 

Актуальні питання стану та 

тенденції розвитку 

дослідницьких робіт за 

напрямком «Дитяча 

діабетологія 

Ендокринологія 

https://endokrynologia.com.ua/i

ndex.php/journal/article/view/14

3/128 

 

2019  N3 С.1

53-

158 

I 

58.  Sergey 

Rassomakhin, 

Kate Budianska, 

Mykhaylo 

Bagmut, Tetiana 

Ivko, Tetiana 

Kuznetsova,  

Iryna Chepurko  

(доц., ХНУ) 

 

Mathematical Model of the 

Biometric System of  

Fingerprint Authentication for 

Modern Web-Services 

Proceedings of the International 

Workshop on Conflict 

Management in Global 

Information Networks 

(CMiGIN 2019) co-located with 

1st International Conference on 

Cyber Hygiene and Conflict 

Management in Global 

Information Networks 

(CyberConf 2019), Lviv, 

Ukraine, November 29, 

2019. CEUR Workshop 

Proceedings 2588, CEUR-

WS.org 2020 

http://ceur-ws.org/Vol-

2588/paper11.pdf 

 

2019 Vol-

2588 

121 

- 

139 

S 

59.  Лантух І.В. 

(доц., зовн.) 

 

Психологічний супровід 

розвитку особистісної 

надійності підприємців у 

навчанні та професійній 

діяльності 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. 

http://ej.journal.kspu.edu/inde

x.php/ej/issue/archive 

2019 Вип. 1. С.5

6-

61 

І 

https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-18
http://ujpe.com.ua/article/view/UJPE2020-1-43
http://ujpe.com.ua/article/view/UJPE2020-1-43
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/10.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/10.pdf
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/143/128
https://dblp.org/db/series/ceurws/index.html
https://dblp.org/db/series/ceurws/index.html
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/issue/archive
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/issue/archive
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60.  Лантух І.В. 

(доц., зовн.) 

Кобець О.В. 

Психологічні особливості 

формування професійної 

надійності та 

професіоналізму суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Вісник Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна: зб. наук. 

праць. 

http://seriesbiology.univer.khar

kov.ua/ 

2019 Вип 66 С.6

7-

74 

І 

61.  Лантух І.В. 

(доц., зовн.) 

 

Теоретичні підходи до 

обґрунтування психологічної 

структури особистісної 

надійності суб’єктів 

підприємницької діяльності 

 

Психологія і особистість: 

науковий журнал. 

http://psychpersonality.pnpu.e

du.ua/ 

2019 №1 

(15). 

С. 

211

-

225 

І 

62.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.), 

Пoдрігалo Л.В. . 

(проф.,зовн.), 

Авдієвська O.Г., 

(ас., ХНУ) 

Гігієнічні та медикo-сoціальні 

oсoбливoсті збереження 

здoрoв'я учнів закладів 

загальнoї середньoї oсвіти у 

сучасній рoдині 

Довкілля та здоров’я 

№ 4 (93), 2019 

http://www.dovkil-

zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/

all/article?opendocument&styp

e=58F05FDE17AF4E71C22584B

600586082 

2019 № 4 

(93) 

24-

30 

І 

63.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.), 

Авдієвська O.Г., 

(ас. ХНУ), 

Щербакова О.О. 

Creating An Enabling Learning 

Environment in the Conditions 

of Intensification of Educational 

Activities Source 

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics”: https://www.i-

journal.org/index.php?item=a

rchive&id=5  

2019 Issue 

#4(5), 

2019  

4-

23 

І 

64.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.),  

Пoдрігалo Л.В. . 

(проф.,зовн.), 

Авдієвська O.Г., 

(ас., ХНУ) 

Гігієнічні та медикo-сoціальні 

oсoбливoсті збереження 

здoрoв'я учнів закладів 

загальнoї середньoї oсвіти у 

сучасній рoдині 

Довкілля та здоров’я 

№ 4 (93), 2019 

http://www.dovkil-

zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/

all/article?opendocument&styp

e=58F05FDE17AF4E71C22584B

600586082 

2019 № 4 

(93) 

24-

30 

І 

65.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.), 

Міхановська 

М.Г.  . (проф., 

ХНУ), 

Approaches to Diagnostics of 

Consequences of Home 

Violence about Children.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics” 

Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=arc

hive&id=5 

2019 Issue 

#4(5),  

31-

42 

І 

66.  Danylenko G.N. 

(проф., зовн.), 

Kostenko T.P., 

Romanova 

N.G.(ас. ХНУ), 

Turchina S.I. 

(проф., зовн.) 

 

 

Different Difficult 

Circumstances and Physical 

Development of a Child.  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics” 

Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=a

rchive&id=5 

2019 #4(5),  43-

52 

І 

67.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.),  

Авдієвська O.Г., 

(ас., ХНУ), 

Щербакова О.О. 

Creating An Enabling Learning 

Environment in the Conditions 

of Intensification of Educational 

Activities  

International Journal of 

Advance Researches “Global 

Academics” 

Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=a

rchive&id=5 

2019 #4(5),   І 

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/
http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/
http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/
http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/cnum?opendocument&stype=3326C3610E8EBE0FC22584AA0031E8CD
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/cnum?opendocument&stype=3326C3610E8EBE0FC22584AA0031E8CD
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=58F05FDE17AF4E71C22584B600586082
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=5
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68.  Даниленкo Г.М. 

(проф., зовн.),  

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В. 

(доц. ХНУ), 

Сміянов В.А.  

 

The Impact of an Educational 

Institution on development of 

Healthy Lifestyle Skills for 

Prevention of Obesity in 

Adolescents 

Wiadomości Lekarskie 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go

v/32386380/ 

2020 #73(5) 978

-

982 

S 

69.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

 

Directions of social partnership 

of employers and universities in 

the sphere of economic 

education in Ukraine  

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

Посилання: 

https://doi.org/10.9770/jesi.2019

.7.1(25) 

2019 Volum

e 7, 

Numbe

r 1 

(Septe

mber), 

p. 

336 

– 

352 

S 

70.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

Тamara 

Prytychenko  

Prospects for Innovations in 

Marketing of Economic 

Educational Services in Ukraine 

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

 

Посилання: 

https://doi.org/10.9770/jesi.2019

.6.4(16) 

 

2019 V. 6, 

N. 4  

p. 

177

1 – 

178

3 

S 

71.  Maryna 

Martynenko 

(проф., зовн),  

Nadiia Lysytsia 

(проф., ХНУ)  

Oleksandra Gron  

Maryna Us  

Тamara 

Prytychenko 

Differentiation of employers as 

potential partners of higher 

educational institutions 

Economics of Development 

Посилання: 

http://dx.doi.org/10.21511/ed.18

(2).2019.04 

 

2019 Volum

e 18. – 

Issue 2. 

Р. 

29-

40. 

І 

72.  Кашкалда Д. 

Турчина 

С.(проф., зовн.) 

Косовцова А. 

Сухова Л. 

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.. 

(доц., ХНУ) 

Особенности процессов 

свободнорадикального 

окисления и антиоксидантной 

защиты у мальчиков-

подростков с 

гипоандрогенией в 

зависимости от 

функционального состояния 

щитовидной железы 

Проблеми ендокринной 

патології. – 2020,  №.1(71). – 

С.30-35. 

https://www.jpep.endocrino
logy.org.ua/ 

 №.1(71

). 

 

С.3

0-

35 

S 

73.  Турчина С. 

.(проф., зовн.) 

Диннік В.О 

.(проф., зовн.) 

 Дифузний нетоксичний зоб 

та перебіг пубертату у дівчат 

Репродуктивна 

ендокринологія 

DOI: 

https://doi.org/10.18370/2309-

4117.2019.49.29-33 

2019 № 5 

(49). 

29-

33 

S 

74.  Турчина 

С.(проф., зовн.) 

Шушляпіна О. 

Косовцова Г. 

Шляхова Н. 

Тиреоїдна дисфункція та 

дитяче ожиріння (огляд 

літератури та власні 

дослідження) 

Сучасна педіатрія. –.  

2020.2(106):5662; doi 

10.15574/SP.2020.106.56 

2020 –№  2 ( 

106). 

С.5

6-

62 

І 

75.  І.В. Лантух Моделювання процесу 

розвитку особистісної 

надійності суб’єкту 

підприємницької діяльності 

Актуальні проблеми 

психології. Психологія 

обдарованості 

2019 том 6, 

вип.15 

208

-

217 

 

76.  Martynenko 

A.(проф., ХНУ), 

Raimondi G.,  . 

Robust entropy estimator for 

heart rate variability 

Клінічна інформатика і 

Телемедицина 

http://kit-

2019 v.14, 

iss.15 

p.67

-73 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386380/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386380/
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(16)
https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(16)
http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(2).2019.04
http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(2).2019.04
https://www.jpep.endocrinology.org.ua/
https://www.jpep.endocrinology.org.ua/
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
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Budreiko  N. (ас. 

зовн.) 

journal.com.ua/ru/index_ru.html

?archive_ru 

77.  Майоров О.Ю., 

професор 

кафедри (ХНУ), 

 Михайлова Е.А., 

професор, 

Михальчук О.Я., 

доцент, М. Л. 

Кочина, 

професор, 

И.В.Редька, 

доцент, (ХНУ) 

А.Прогнимак, 

Т.Н.Матковская, 

Д. А. Мителёв. 

Критерии («маркеры») 

депрессии у подростков на 

основе оценки состояния 

нейродинамики методами 

нелинейного анализа ЭЭГ и 

корреляции со шкалой CDRS-

R.  

Журнал «Клінічна 

інформатика телемедицина» 

ISSN 1812-7231 

https://doi.org/10.31071/kit2019

.15.02 

2019 Т.14, 

вип.15 

35-

45 

 

78.   Боброва  О. В 

(доц. ХНУ),  

Нартов П. В.,  

Кривонос  К. А. 

(доцент, зовн.),  

Загороднєва О. 

В.(доц., ХНУ) 

«Шляхи вирішення проблем 

профілактики та основні 

реабілітаційні заходи при 

токсоплазмозі в Україні» 

«Международный 

медицинский журнал» 

http://www.imj.kh.ua/archive/

allvolumes 

2020 том 26, 

№ 1 

(101) 

75 – 

79 

 

79.  Agwu Chigborum 

Charles 

(студ.ХНУ) 

Halyna 

Holubhycha (ас., 

ХНУ), 

Liudmyla 

Maliarova (ас., 

ХНУ), 

Hygienic features of the diet of 

foreign medical students 

considering their national 

cultures 

Actual problems of modern 

medicine 

https://periodicals.karazin.ua/ap

mm/article/view/12894 

2019 №3 36-

42 

 

80.  Даниленко Г. М. 

(проф., зовн.)  

Диннік В. О. 

(проф., зовн.) 

Стратегія розвитку державної 

установи «Інститут охорони 

здоров’я дітей та підлітків 

Національної академії 

медичних наук України» на 

2018-2022 рр. 

Охорона здоров’я дітей та 

підлітків, міжвідомчій збірник 

https://drive.google.com/file/d/1

ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJ

rDNNjeKr/view 

2019 2 (28) 6-9  

81.  Косовцова Г.В., 

Турчина С.І. 

(проф., зовн.), 

Кашкалда Д.А. 

Гіпоандрогенія у хлопців-

підлітків та метаболічні 

порушення 

Охорона здоров’я дітей та 

підлітків, міжвідомчій збірник 

https://drive.google.com/file/d/1

ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJ

rDNNjeKr/view 

2019 2 (28) 26-

30 

 

82.  Лебець І. С., 

Толмачова С. Р., 

Пересипкіна Т. 

В. (доц., зовн.), 

Ніконова В. В., 

Цилюрік С. М., 

Сильницька Л. Є 

Медико-соціальні показники 

дітей шкільного віку з зони 

військового конфлікту 

Охорона здоров’я дітей та 

підлітків, міжвідомчій збірник 

https://drive.google.com/file/d/1

ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJ

rDNNjeKr/view 

2019 2 (28) 31-

33 

 

83.  Подригало 

Л.В.(проф., 

зовн.), Ровная 

О.А., Сокол 

К.М., Голодько 

Е.А. (ас., ХНУ) 

Обоснование системы 

профилактических, 

оздоровительных и 

реабилитационных 

мероприятий для 

профилактики 

мультимедийной агрессии. 

Науково-методичні основи 

використання інформаційних 

технологій в галузі фізичної 

культури і спорту: збірник 

наукових праць 

http://journals.uran.ua/itfcs/issu

e/view/10309 

2019 Випуск 

3 

90-

94 

 

 

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою. 

 Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей 

шкільного віку та підлітків. Прогнозування формування хронічної соматичної та психічної 

http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html?archive_ru
https://doi.org/10.31071/kit2019.15.02
https://doi.org/10.31071/kit2019.15.02
http://www.imj.kh.ua/archive/allvolumes
http://www.imj.kh.ua/archive/allvolumes
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/12894
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/12894
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
https://drive.google.com/file/d/1ztc_NmENHfnYhxsqlMPlPNkJrDNNjeKr/view
http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/10309
http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/10309
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патології. Науково-практична конференція з міжнародною участю (м.Харків, 14-15 листопада 

2019 року). 

 Актуальні питання сучасної медицини: XVІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців, травень 2020 року (перенесено 

на 1-2 жовтня 2020 р.). 

 

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою: 

2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і техніки, 

стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, НАН України. 

 

2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати: 

 Під керівництвом викладачів кафедри студентами медичного факультету 

підготовлено 3 виступи на XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (м. Харків,  

із публікацією тез. 

 За результатами наукових студентських робіт у співавторстві викладачів та 

студентів опубліковано 3 наукові статті у фахових журналах. 

 
N

з

/

п 

Автори: 

(ПІБ) 

Місце роботи 

(ХНУ, зовнішній), 

посада 

Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

(назва журналу, збірки і 

т.д.) 

Рік Том, 

номер, 

випуск 

Сто

рін

ки  

Озн

ака

S/I/

- 

1.  Ж. В. Сотнікова–

Мелешкіна 

(зав.каф., ХНУ), 

О. Г. Авдієвська 

(ас., ХНУ) 

Я. А. Ісаєва (студ.) 

Вплив родини на формування 

харчового статусу студентської 

молоді, харчові звички 

майбутніх батьків 

 

Журнал «Здоровье 

ребенка» http://www.mif-

ua.com/archive/article/477

35 

 

2019 Т. 14, 

Додато

к 1 

69-

73 

I 

2.  Agwu Chigborum 

Charles 

(студ.ХНУ) 

Halyna Holubhycha 

(ас., ХНУ), 

Liudmyla 

Maliarova (ас., 

ХНУ), 

Hygienic features of the diet of 

foreign medical students 

considering their national cultures 

Actual problems of 

modern 

medicine 

https://periodicals.karazin.

ua/apmm/article/view/128

94 

2019 №3 36-

42 

 

3.  Danylenko G.M., 

Letyago A.V., 

Savelieva L.M. 

(студ) 

Characteristics of Extracurricular 

Activities and Their Influence on 

Professional Readiness of Student 

Youth.  

International Journal of 

Advance Researches 

“Global Academics”  

2019 Issue 

#2(3),  

37-

48 

І 

 

  29.05.2020 було проведено другий тур Всеукраінського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямком «Профілактична медицина» (англійською мовою), який 

проходив на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця м.Киів).  

Студент 4 курсу медичного факультету Агву Чарльз Чігборум зайняв перше місце з 

роботою «Relativity of students’ general health activities to their accademic performances». 

Науковий керівник ас. Голубнича Г.І. 

 

 Викладачі кафедри здійснювали керівництво підготовкою наукових робіт учнів на 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН України: 

- робота Даниленко Влади, учениці 10 класу Харківського ліцею № 89 за темою «Емоційні та 

професійні аспекти діяльності, як фактор ризику формування синдрому вигорання вчителів», 

відділення хімія та біологія, секція валеологія. Науковий керівник Голубнича О.О.  

http://www.mif-ua.com/archive/article/47735
http://www.mif-ua.com/archive/article/47735
http://www.mif-ua.com/archive/article/47735
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/12894
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/12894
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/12894
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- робота Задолинної В.М.,  учениці 10 класу Харківського ліцею № 89 за темою «Вплив 

піклування про власне здоров'я на харчову поведінку підлітків», секція біологія. Науковий 

керівник Дудник І.В. 

- робота Мешалкіна Федора, учня  8 класу Харківського ліцею № 89 за темою «Вплив 

харчування на навчальну діяльність підлітків». Науковий керівник Романова Н.Г. 

- робота Кузьменка Артема, учня 10 класу Харківського ліцею № 89 «Динаміка адаптаційних 

можливостей учнів початкової школи», секція біологія. Науковий керівник Островська Г.Є. 

 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

3.1. Навчальне навантаження кафедри складало 25561 годин на рік; середнє 

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) – 587,6 годин / 1ст. НПП. 

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців. 

Спеціальність «Лікувальна справа» акредитована та ліцензована з 2019 р. 

 

3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачі-

розробників). 

Викладання дисциплін кафедри проводиться згідно стандартного навчального плану 

підготовки фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа» для студентів 6 курсів та зі 

спеціальності «Медицина» для студентів 2-5 курсів , затвердженого МОЗ та МОН України. 

Нові навчальні дисципліни цим планом не передбачені. 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

За планом роботи кафедри проводяться зустрічі з випускниками медичних коледжів та 

шкіл м. Харкова та інформація про кафедру та факультет розміщується на веб-сайті 

факультету. 

 

3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без 

грифу МОН України) (надати список): 

Протягом року Вченою радою факультету та Науково-методичною радою університету 

було затверджено 28 навчально-методичних видань, у т.ч. 14 англійською мовою. 

 
№ 

з/

п 

Автор Назва видання Назва видавництва, місце 

та рік видання, кількість 

сторінок 

Вид видання  Затв. ВР 

факультету 

1.  Воробйов 

С.М.(доц., ХНУ), 

Романова Н.Г. (ас. 

ХНУ),. Чепурко. І. 

П. (доц., ХНУ) 

"Study guide textbook 

(in two patrs), part 2"  

Методичний посібник 

англійською мовою  для 

студентів другого курсу з 

предмету «Медична 

інформатика». 

Х.: ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 

2019. – 166с. 

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

2.  Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Меркулова Т.В., 

Боброва О.В. 

Методика оцінки стану 

здоров’я дітей та 

підлітків  

навчально-методичне 

видання для самостійної 

підготовки до практичних 

занять здобувачів вищої 

медичної освіти 3-го року 

навчання до дисципліни 

"Гігієна та екологія"  

Х.: ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 

2019. 32 с. 

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

3.   Меркулова Т.В., 

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Реброва Ю.В., 

Меркулов В.В. 

 Гігієнічні принципи 

раціональної 

організації фізичного і 

трудового виховання 

дітей та підлітків  

навчально-методичне 

видання (англ.., 6к) 

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2019. 23 с. 

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

4.  Пономарьова Л. І., 

Боброва О. В., 

Огнєв В. А., 

Чухно І. А. 

«Organization of specific 

types of medical support. 

Labor examination. 

Health care system 

management» для 

Робочий зошит до 

практичних занять з 

дисципліни «Соціальна 

медицина та організація 

охорони здоров’я»  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2019.  117 с.  

Протокол ВР  

№ 6 від 

12.02.20 
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здобувачів віщої освіти 

5 курсу медичного 

факультету.  

5.  Боброва О. В., 

Огнєв В. А., 

Пономарьова Л. І., 

Чухно І. А., 

Будрейко М. А.  

«Нealth statistics. 

Management of main 

types of public health 

maintenance on its 

contemporary levels»  

Робочий зошит до 

практичних занять з 

дисципліни «Соціальна 

медицина та організація 

охорони здоров’я»  для 

здобувачів віщої освіти 3 

курсу медичного 

факультету. 

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2019. 111 с.  

 

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

6.  Міхановська Н.Г., 

Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Міхальчук О.Я. 

«Профілактика 

порушень психічного 

здоров’я та 

психологічного 

благополуччя дітей, як  

важлива складова 

громадського здоров’я. 

Значущість ранніх 

дитячо-батьківських 

відносин»  

Навчально-методичне 

видання для студентів 4 

курсу з предмету 

"Соціальна медицина та 

організація охорони 

здоров'я".  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020.  24 с.  

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

7.  Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Голубнича О.О., 

Єрмакова С.В. 

«Гігієнічна оцінка 

шуму» 

Навчально-методичне 

видання  для студентів 6 

курсу, які вивчають 

дисципліну "Гігієна та 

екологія". 

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. 

Протокол ВР  

№ 5 від 

09.01.20 

 

8.  Мартиненко О.В., 

Малярова Л.В.  

Методичні вказівки з 

виконання 

розрахунково-

графічних робіт на ІІ 

курсі медичного 

факультету з 

дисципліни «Медична 

інформатика».  

 Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 25 с. 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

9.  Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Дудник І.В., 

Реброва Ю.В., 

Коробкова-

Аржаннікова Г.В.  

«Soil as an 

environmental factor» 

Методичні вказівки  до 

практичних занять для 

здобувачів вищої освіти 2 

року навчання 

англомовної форми з 

дисципліни «Гігіена та 

екологія»   

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 36 p. 

 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

10.  Зінчук А.М., 

Зінчук О.Г., 

Реброва  Ю.В 

«Methods of study and 

evaluation indicators of 

general morbidity. 

Methods of study and 

assessment of infectious 

morbidity, important 

non-communicable and 

hospitalized morbidity».  

Методичні вказівки до 

практичних занять для 

здобувачів вищої медичної 

освіти 4 курсу медичного 

факультету, що вивчають 

дисципліну «Соціальна 

медицина та організація 

охорони здоров’я», 

англомовна форма 

навчання  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. - 30 с. 

 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

11.  Л. І. Пономарьова, 

О. В. Загороднєва 

«Соціальна медицина, 

організація та 

економіка охорони 

здоров'я. Медична 

статистика».  

Навчальний посібник для 

підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-2» "Загальна 

лікарська підготовка" для 

здобувачів вищої освіти 6 

курсу навчання. Частина 1    

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 40 с. 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

12.  Л. І. Пономарьова, 

О. В. Загороднєва.  

«Соціальна медицина, 

організація та 

економіка охорони 

здоров'я. Громадське 

здоров'я». 

Навчальний посібник для 

підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-2» "Загальна 

лікарська підготовка" для 

здобувачів вищої освіти 6 

курсу навчання. Частина 2  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 48 с. 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

13.  О. В. Загороднєва, «Всесвітня організація Навчально-методичні Х.: ХНУ Протокол ВР  
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Л. І. Пономарьова, 

Т. П. Сидоренко  

охорони здоров’я: 

історія, сучасність та 

перспективи розвитку»  

рекомендації для 

самостійної роботи  

здобувачів вищої освіти 3, 

4 курсів медичного 

факультету з дисципліни 

«Соціальна медицина, 

організація охорони 

здоров’я».  

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 32 с. 

 

№ 9 від 

13.05.20 

 

14.  Подрігало Л.В, 

Авдієвська О.Г.  

«Nutritional bases of 

rational nutrition. Causes 

of polynutrien 

insufficiency and their 

prevention»  

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу медичного 

факультету англомовної 

форми з дисципліни 

«Нутриціологія».  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 92 p. 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

15.  Сотнікова-

Мелешкіна Ж.В., 

Авдієвська О.Г., 

Дуднік І.В., 

Голодько К.А.  

«Nutrition and 

nutritional characteristics 

of the main food 

products »  

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу медичного 

факультету англомовної 

форми з дисципліни 

«Нутриціологія».  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 60 p. 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

16.  Даниленко Г.Н., 

Авдієвська О.Г., 

Дудник І.В., 

Реброва Ю.В., 

Голубнича О.О. 

«Outdoor and indoor air» Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 2 

курсу англомовної форми, 

які вивчають дисципліну 

«Гігієна та екологія».  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 63 p.   

 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

17.  Даниленко Г.Н., 

Дудник І.В., 

Реброва Ю.В.  

«Relative values and 

graphical methods of 

analysis"  

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу навчання 

англомовної форми, які 

вивчають дисципліну 

«Соціальна медицина та 

організація охорони 

здоров'я».   

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 32 p. 

 

Протокол ВР  

№ 9 від 

13.05.20 

 

18.  О.В. Мартиненко, 

Л. В. Малярова 

Робочий зошит з 

дисципліни "Медична 

інформатика" для 

здобувачів вищої 

освіти ІІ курсу 

медичного факультету. 

Частина 1.   

 Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 25 с 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

 

19.  Сотнікова–

Мелешкіна Ж. В. ,  

Гаврилова Т. В. , 

Бобрусь І. П.  

“Атмосфера та її 

будова. Природний 

хімічний склад, 

забруднення 

атмосферного повітря. 

Основні установи для 

очищення промислових 

викидів”.  

Методичні вказівки до 

самостійної роботи для 

здобувачів вищої освіти 2 

курсу   

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. –  с 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

20.  Боброва О.В., 

Коробкова-

Аржаннікова Г.В., 

Островська Г.Є.  

«Hygiene of medical and 

preventive institutions».  

Методичні  вказівки для 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу навчання 

англомовної форми  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020. – 47 с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

21.  Л. І. Пономарьова, 

О. В. Загороднєва, 

Т. П. Сидоренко, 

С. В. 

Корженевський. 

Соціальна медицина, 

організація та 

економіка охорони 

здоров'я. Організація 

медичної допомоги 

населенню 

Навчальний посібник для 

підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-2» "Загальна 

лікарська підготовка" для 

здобувачів вищої освіти 6 

курсу навчання. Частина 3  

Х.: ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2020. –  68  с. 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

22.  Даниленко Г.М., 

Авдієвська О.Г., 

Дуднік І.В.  

«Nutrient deficiencies in 

medical practice, 

alimentary correction of 

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу англомовної форми   

Х. : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 
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metabolic changes in the 

body in various diseases 

and physiological 

conditions» 

2020. –  51  с. 

 

23.  Даниленко Г.М., 

Дудник І.В.  

«Social medicine and the 

organization of health 

care as a science and a 

subject of teaching»  

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу англомовної форми, 

які вивчають дисципліну 

«Coцільна медицина та 

організація охорони 

здоров’я». 

Х. : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2020. –  27  с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

24.  Кривонос К.А., 

Коробкова-

Аржаннікова Г.В, 

Островська Г.Є.  

 "The impact of weather 

on human health in terms 

of hygiene".  

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 2 

курсу англомовної форми 

Х. :  ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2020. –  31  с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

25.  Боброва О. В., 

Пономарьова Л. І., 

Аржанніков І.С.  

«The average values and 

indicators are variations. 

Parametric and non-

parametric methods of 

testing and analyzing 

statistical hypotheses. 

Analysis of interrelations 

between parameters of 

statistical populations 

under study».  

Методичні вказівки  для 

здобувачів вищої освіти 3 

курсу англомовної форми 

з дисципліни «Соціальна 

медицина та організація 

охорони здоров’я»  

Х. :  ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2020. –  30  с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

26.  С. В. 

Корженевський, І. 

П. Бобрусь.  

"Гігієнічна оцінка 

впливу кліматичних і 

погодних умов на 

здоров'я людини"  

Навчальний посібник  X.: ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2020. – с.  

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

27.  Подрігало Л.В., 

Єрмаков Л.В.  

"Методика гігієнічної 

оцінки гігієни праці 

особового складу 

військ при   ліквідації 

наслідків надзвичайних 

станів  у воєнний час" 

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 2 

курсу  

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020.- 33 с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

28.   Подрігало Л.В., 

Єрмаков Л.В.  

 "Методика   гігієнічної 

оцінки організації та 

проведення санітарного 

нагляду і медичного 

контролю за 

водопостачанням і 

харчуванням військ та 

потерпілого населення 

у польових умовах у 

зоні надзвичайних 

ситуацій". 

Методичні вказівки для 

здобувачів вищої освіти 2 

курсу 

Х.: ХНУ 

імені 

В.Н.Каразіна, 

2020.- 40 с. 

 

Протокол ВР  

№ 10 від 

09.06.20 

 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету 

(надати список). 

3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, 

розміщеними на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників, 

навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, 

завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо). 

На сайті медичного факультету розміщено робочі програми усіх навчальних дисциплін, 

які викладаються на кафедрі. Готуються для розміщення на сайті електронні версії 

підручників, навчальних посібників, інформаційні пакети дисциплін, лекційні презентації, 

матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, приклади 

екзаменаційних білетів. 
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3.9 Розвиток кафедрального веб-сайту. 

Функціонує сайт кафедри - http://medicine.karazin.ua/departments/kafedri/kafedra-gigieni-

ta-sotsialnoi-meditsini.  

 

3.10 Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Відкриті лекції, відвідування занять завідувачем кафедри та взаємовідвідування 

лекційних та практичних занять викладачів проведено згідно з відповідними графіками, 

затвердженими на засіданні кафедри № 1 від 27.08.2019р. та № 7 від 05.02.2020 р., про що 

зроблено відповідні записи у «Журналі взаємних і  контрольних відвідувань занять науково-

педагогічних і педагогічних працівників кафедри». 

 

3.11. Оновлення форм і методик викладання. 

Викладачі кафедри розробляють та використовують у навчальному процесі 

мультимедійні презентації за темами лекційних та практичних занять.  

Підготовлено робочі зошити для вітчизняних студентів українською мовою та для 

іноземних студентів англомовної та російськомовної форми навчання з дисциплін «Гігієна та 

екологія», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Нутриціологія», 

«Медична інформатика». 

3.13. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання, 

запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою (надати 

назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

Заочної форми навчання з підготовки фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа» не 

передбачено навчальним планом. 

 

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які 

беруть участь у викладанні) 

 На кафедрі англійською мовою викладаються дисципліни: «Гігієна та екологія» (2,3, 

6 курс), «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» (3,4,5,6 курси), «Медична 

інформатика» (2 курс), курс за вибором «Нутриціологія» (3 курс). У викладанні цих дисциплін 

беруть участь 31 НПП, які володіють англійською мовою на рівні не нижче В2. 

 

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

Усі бюджетні випускники медичного факультету працевлаштовуються МОЗ України. 

 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності 

працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь у 

програмах спільних дипломів. 

На медичному факультеті навчається понад 4 тисяч іноземних студентів з 60 країн 

світу. Випускники факультету працюють в багатьох країнах СНД та дальнього зарубіжжя. 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво 

Наводяться дані про виконання існуючих угод про співробітництво, роботу з укладання 

нових угод, результати цієї діяльності. 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами 

Наводяться дані про роботу кураторів, роботу в гуртожитку, участь в організації дня 

факультету, спортивних змагань тощо). 

20 викладачів кафедри протягом навчального року були кураторами 10 груп 

англомовних студентів 1-го курсу навчання та 10 груп україномовних студентів 4-го курсу.  

Щосереди проводилися кураторські часи за рекомендованим деканатом тематичним 

планом. 
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6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення 

протипожежної безпеки 

Робота проводиться згідно існуючих нормативних документів та наказів ректора 

університету. На кафедрі є журнал з БЖД де щорічно ведеться облік інструктажів 

співробітників кафедри та студентів.  

 

6. Завдання кафедри у наступному навчальному році 

Завдання кафедри відображені в плані роботи кафедри на наступний навчальний рік, 

який затверджено в серпні 2020 року. 

У рамках Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані 

наступні заходи:  

Університетська наука:  

- продовжувати виконання кафедрою науково-дослідних робіт; 

- сприяти своєчасному захисту кандидатських та докторських дисертацій;  

- сприяти подальшому залученню студентів до наукової роботи; 

- зберігати високі рівні публікацій статей у виданнях що індексуються у міжнародних  

наукометричних базах. 

Освітня діяльність:  

- забезпечити втілення компетентнісного підходу в навчально-виховний процес; 

- втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на 

основі закордонного досвіду;  

- сприяти підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу;  

- підвищення фаху НПП з викладацької майстерності, української мови; 

- забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 75% 

викладачів;  

- проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і корегувати 

згідно до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи; 

- розширення науково-технічної та матеріальної бази кафедри. 

Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі:  

- розширювати міжнародне співробітництва, пошук нових партнерів для заключення 

договорів про міжнародне співробітництво;  

- підтримувати зв'язок із випускниками, що працюють за кордоном;  

- забезпечити проходження викладачами кафедри стажування у закордонних 

університетах для обміну досвідом; 

- на сайті факультету та кафедр оперативно оновлювати інформацію про освітні 

програми кафедри.  

Університетський менеджмент:  

- брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за 

рахунок планування кураторських годин, знайомства студентів молодших курсів з музейними 

об'єктами ХНУ та інших заходів;  

- сприяти оптимізації управлінських рішень в роботі кафедри та впровадженню 

електронного документообігу тощо;  

- сприяти залученню студентського активу до організації навчального процесу та 

оцінки його якості; 

- сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, підвищенню 

рівня володіння іноземною мовою.  

 

 

 

Завідувач кафедри      ____________________          Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. 

           підпис  
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