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М. В. Савіна – д. мед. н., професор кафедри неврології, психіатрії, наркології 
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4. Заслухавши виступ Голови науково-методичної комісії медичного 

факультету доцента Говаленкової О. Л., 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. затвердити звіт Голови про роботу науково-методичної комісії 

факультету в межах виконання Стратегії розвитку Каразінського університету до 

2025 року; 

4.2. рекомендувати до одержання грифу Науково-методичної ради 

університету:  

по кафедрі гігієни та соціальної медицини  

- Електронні матеріали англійською мовою дистанційного курсу «Медична 

інформатика» («Medical informatics») для здобувачів вищої освіти спеціальності 

222 «Medicine» до сертифікації та визнання його як навчально-методичної праці. 

Автори: Даниленко Г. М., Романова Н. Г., Воробйов С.М. 



- Методичні рекомендації англійською мовою «Nutrition and nutritional 

characteristics of plant products. Causes of alimentary and metabolic disorders in 

various diseases» («Харчування та харчові характеристики рослинних продуктів. 

Причини аліментарного та метаболічного розладів при різних захворюваннях») 

для здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни 

«Харчування». Укладачі: Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., Авдієвська О.Г.,  

Голодько К.О., Реброва Ю.В., Михальчук О.Я. 

- Робочий зошит «Медична інформатика» для здобувачів вищої медичної 

освіти 2-го року навчання з дисципліни «Медична інформатика». Укладачі: 

Мартиненко О.В., Малярова Л.В. 

- Методичні  рекомендації «Вступ до гігієни та екології» для здобувачів 

вищої медичної освіти 2-го року навчання з дисципліни «Гігієна та екологія». 

Укладачі: Корженевський С.В., Бобрусь І.П., Єрмаков Л.В.  

- Методичні рекомендації англійською мовою «Methodology of studying and 

evaluation of child mortality» («Методологія вивчення та оцінки дитячої 

смертності») для здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з 

дисципліни «Social medicine and health care organization» («Організація соціальної 

медицини та охорони здоров’я»). Укладачі: Зінчук А.М.,  

Зінчук О.Г. 

- Методичні рекомендації англійською мовою «Methodology for assessing the 

physical development of children and adolescents» («Методика оцінки фізичного 

розвитку дітей та підлітків») для здобувачів вищої медичної освіти 2-го року 

навчання з дисципліни «Hygiene and ecology» («Гігієна та екологія»). Укладачі: 

Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., Даниленко Г.Н., Дудник І.В. 

- Методичні рекомендації  для самостійної роботи англійською мовою «Use 

spreadsheets to analyze biomedical data (MS Excel)» («Використання електронних 

таблиць для аналізу біомедичних даних MS Excel»)  для здобувачів вищої 

медичної освіти 2-го року навчання з дисципліни «Medical Informatics» 

(«Медична інформатика»). Укладачі: Мартиненко О.В., Чепурко І.П., 

Острополець С.В. 

по кафедрі внутрішньої медицини  

 - Методичні рекомендації «Лікування гострого коронарного синдрому»  для 

підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5 року 

навчання з дисципліни «Внутрішня медицина з військовою терапією». Укладачі: 

Коркач А.Ю., Починська М.В., Богун Л.В. 

 - Методичні рекомендації «Management of patients with cardiogenic shock» 

англійською мовою для підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 6 року навчання з дисципліни «Внутрішня медицина з 

інфекційними хворобами та фтизіатрією». Укладачі: Тихонова Т.М.,  

Голубкіна Є.О., Богун Л.В., Мартим’янова Л.О., Лисенко Н.В., Бичкова О.Ю., 

Солдатенко І.В.  

 по кафедрі загальної практики – сімейної медицини            

- Методичні рекомендації «Лікарські засоби, що впливають на передачу 

збудження в холінергічних синапсах. Холіноміметики та холіноблокатори. 

Антихолінестеразні лікарські засоби» для здобувачів вищої медичної освіти 3-го 

року навчання з дисципліни «Фармакологія» по кафедрі загальної практики-



сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко, Н.К. Александрова, 

Л.В. Бєляєва. 

- Методичні рекомендації «М’які лікарські форми» для здобувачів вищої 

медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Фармакологія» по кафедрі 

загальної практики-сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко, 

Н.К. Александрова, Л.В. Бєляєва, Г.І. Квітчата. 

- Методичні рекомендації «Введення в медичну рецептуру. Тверді лікарські 

форми» для здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни 

«Фармакологія» по кафедрі загальної практики-сімейної медицини. Укладачі:  

Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко, Н.К. Александрова, Л.В. Бєляєва, Г.І. Квітчата. 

- Методичні рекомендації «Рідкі лікарські форми» для здобувачів вищої 

медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Фармакологія» по кафедрі 

загальної практики-сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко,  

Н.К. Александрова, Г.С. Кратенко, Г.І. Квітчата. 

- Методичні рекомендації «Анальгетики. Фармакологія наркотичних та 

ненаркотичних анальгетиків. Сучасні принципи знеболення хронічного больового 

синдрому» для здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни 

«Фармакологія» по кафедрі загальної практики-сімейної медицини. Укладачі:  

Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко, Н.К. Александрова, Л.В. Бєляєва. 

- Методичні рекомендації «Лікарські засоби, що впливають на передачу 

збудження в адренергічних синапсах. адреноміметики, симпатоміметики, 

антиадренергічні засоби, адреноблокатори, симпатолітики» для здобувачів вищої 

медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Фармакологія» по кафедрі 

загальної практики-сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко, 

Н.К. Александрова, Л.В. Бєляєва. 

- Методичні рекомендації «Біоетичні та правові проблеми репродукції 

людини, генетичних технологій, трансплантології та трансфузіології крові» для 

здобувачів вищої медичної освіти 1-го року навчання з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки» по кафедрі загальної практики-

сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, О.А. Власенко, Л.В. Бєляєва,  

С.В. Гріднєва, Алгурабі Маджид Сабрі. 

- Методичні рекомендації «Негативні фактори довкілля та їх вплив на 

здоров'я людини» для здобувачів вищої медичної освіти 1-го року навчання з 

дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки» по кафедрі 

загальної практики-сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, О.А. Власенко, 

Н.О. Пилипенко, Л.В. Бєляєва, С.В. Гріднєва. 

- Методичні рекомендації «Фармакогенетика» для здобувачів вищої медичної 

освіти 3-го року навчання з дисципліни «Фармакологія» по кафедрі загальної 

практики-сімейної медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, Г.С. Кратенко,  

Н.К. Александрова, Л. В. Бєляєва. 

- Методичні рекомендації «Біоетичні проблеми болю, страждання, 

реабілітації та евтаназії. Біоетика завершальної фази життя» для здобувачів вищої 

медичної освіти 1-го року навчання з дисципліни «Безпека життєдіяльності. 

Основи біоетики та біобезпеки» по кафедрі загальної практики-сімейної 

медицини. Укладачі: Є.Я. Ніколенко, О.А. Власенко, Л.В. Бєляєва, С.В. Гріднєва, 

О.В. Іванова. 

 



по кафедрі загальної та клінічної патології  

 - Навчально-методичний посібник «General pathomorphology: guidance for 

students [for the 3rd year medical students]». Укладачі: Проценко О.С.,   

Ремньова Н.О. 

 - Навчально-методичний посібник «Загальна патоморфологія: методичні 

вказівки до практичних занять [для студентів III курсу медичного факультету]». 

Укладачі:   Проценко О.С.,  Ремньова Н.О., Ткаченко Н.О., Омельченко  В.Ф. 

 - Навчально-методичний посібник «General pathophysiology: guidance for 

students [for the 3rd year medical students]». Укладачі:   Проценко О.С.,   

Ремньова Н.О. 

 - Практикум «STEP-1. Pathophysiology: training MCQs for students [for the 3rd 

year medical students] ».  Укладачі:   Проценко О. С.,  Ремньова Н.О. 

 - Навчально-методичний посібник «Загальна патофізіологія: методичні 

вказівки до практичних занять [для студентів III курсу медичного факультету]». 

Укладачі:   Проценко О.С.,  Ремньова Н.О., Манченко Г.О., Кисельова Г.Г., 

Козлова Т.В.  

 - Практикум «КРОК-1. Патологічна фізіологія: тренувальні тести [для 

студентів III курсу медичного факультету]». Укладачі: Проценко О.С.,  

Козлова Т.В., Ремньова Н.О. 

 - Навчально-методичний посібник «Судова медицина: методичні вказівки до 

практичних занять [для студентів IV курсу медичного факультету]». Укладачі:  

Проценко О.С., Ремньова Н.О., Кісь А.В., Лінник А.С., Проценко О.О.,  

Зінченко М.О. 

 - Практикум «Тестові завдання КРОК-1: Патоморфологія. Частина 1». 

Укладачі: Проценко О.С., Ремньова Н.О., Айдарова В.С., Ткаченко Н.О. 

 - Практикум «Тестові завдання КРОК-1: Патоморфологія. Частина 2». 

Укладачі: Проценко О.С., Ремньова Н.О., Айдарова В.С., Ткаченко Н.О. 

по кафедрі інфекційних хвороб та клінічної імунології   

- Методичне видання «Клінічні рекомендації з менеджменту пацієнтів із 

гніздовою алопецією» для здобувачів вищої медичної освіти, інтернів та лікарів з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Возіанова С.В., Кадигроб І.В., 

Літус О.І., Лядова Т.І. та ін. 

- Методичні рекомендації «Вступ  до  дерматології.  Українська  

дерматологічна  школа.  Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри людини» для 

самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, 

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Елементи шкірної висипки та методика огляду й 

обстеження пацієнтів зі шкірною патологією. Принципи лікування хвороб шкіри.  

Деонтологічні аспекти  роботи  лікаря» для самостійної роботи здобувачів вищої 

медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». 

Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Особливості клінічного перебігу корости, 

педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та 

лікування. Основні клінічні прояви при стафілодерміях та стрептодерміях на 

шкірі й слизових оболонках» для самостійної роботи здобувачів вищої медичної 



освіти 4-го року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: 

Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Псоріаз. Діагностика, клінічний перебіг, 

лікування. Червоний плоский лишай. Діагностика, клінічний перебіг, лікування» 

для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, 

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Кератомікози та мікози стоп. Їхні клінічні прояви, 

лабораторна діагностика, терапія та профілактика. Трихомікози: мікроспорія, 

трихофітія, парша. Їхні клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та 

профілактика» для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го 

року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, 

Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Дерматити, токсикодермії, екзема, нейродерміт. 

Клінічний   перебіг  алергодерматозів, діагностика, диференційна діагностика, 

підтвердження діагнозу та  лікування» для самостійної підготовки до практичних 

занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни 

«Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко,  

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Лепра. Клінічний  перебіг, діагностика, 

диференційна діагностика, підтвердження діагнозу та лікування» для самостійної 

роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни 

«Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко,  

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Бульозні дерматози. Клінічний перебіг, 

діагностика, диференційна діагностика, підтвердження діагнозу та лікування» для 

самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-

го року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі:  

Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Методика обстеження хворих із хворобами, що 

передаються статевим шляхом. Сифіліс: збудник, шляхи зараження, загальний 

перебіг, імунітет, класифікація. Реінфекція. Суперінфекція. Первинний сифіліс 

статевих органів, твердий шанкр. Підтвердження діагнозу первинного сифілісу» 

для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко, 

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Методика обстеження хворих із хворобами, що 

передаються статевим шляхом. Вторинний сифіліс: діагностика, диференційна 

діагностика, підтвердження діагнозу, лікування. Третинний та природжений 

сифіліс: діагностика, диференційна діагностика, підтвердження діагнозу, 

лікування» для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го року 

навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова,  

Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «Гонорея: збудник, шляхи передачі, клініка,  

ускладнення, діагностика, лікування, профілактика. Екстрагенітальна гонорея. 

Хламідіоз: збудник, шляхи передачі, клініка,  ускладнення,  діагностика, 

лікування, профілактика. Трихомоніаз: збудник, шляхи передачі, клініка,  



ускладнення,  діагностика, лікування, профілактика» для самостійної роботи 

здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни 

«Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, Ю.С. Овчаренко,  

І.В. Кадигроб та ін. 

- Методичні рекомендації «ВІЛ-СНІД в Україні.  Основні варіанти їхнього 

клінічного перебігу. Дерматологічні аспекти цієї проблеми. Базові організаційно-

правові засади боротьби з її подальшим поширенням. Принципи терапії та 

профілактики» для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 4-го 

року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія». Укладачі: Т.І. Лядова, 

Ю.С. Овчаренко, І.В. Кадигроб та ін. 

по кафедрі хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії 

- Методичні вказівки  англійською мовою «Issues of etiology, diagnosis 

and surgical treatment of gastroesophageal reflux» («Питання етіології, діагностики 

та оперативного лікування гастроезофагельного рефлексу») для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти 5-го року навчання з дисципліни «Surgery, 

pediatric surgery» («Хірургія, дитяча хірургія»). Укладачі: Комарчук В.В, 

Комарчук Є.В., Белозьоров І.В., Кудревич О.М., Рожкова О.Ю. 

 

5. Заслухавши виступ керівника науково-дослідної теми: «Генетичні 

передумови розвитку та корекції спадкової патології на різних етапах онтогенезу 

людини та тварин»  (№  держреєстрації  0119U102493, 2019-2022р.р.) кафедри 

акушерства і гінекології професора Федоти О. М., 

Вчена рада ухвалила: 

затвердити проміжний звіт за науково-дослідною темою: «Генетичні 

передумови розвитку та корекції спадкової патології на різних етапах онтогенезу 

людини та тварин»  (№  держреєстрації  0119U102493, 2019-2022р.р.) кафедри 

акушерства і гінекології та рекомендувати до друку статті:  

- «HYPODYNAMIA AS A FACTOR MODIFYING FUNCTIONAL 

MORPHOLOGY OF HUMAN PLACENTA» (автори  Gubina-Vakulik, G.I., Веlyaev, 

S.G., Doroganova, O.V., Nestertsova  N. S., Fedota, O.M.,  Belyaeva, I.S.)  

- «The Effects of Polymorphisms in One-carbon Metabolism Genes on 

Manifestation of Ichthyosis Vulgaris» (автори O. Fedota, I. Sadovnychenko, L. Chorna, 

L.Roshchenyuk, V. Vorontsov, P. Ryzhko, I. Haiboniuk, S. Belyaev, I. Belozorov,  

H. Makukh. 

 

6. Заслухавши та обговоривши доповіді декана факультету професора  

Белозьорова І. В., заступника декана з навчальної роботи Власенко О. О.,  

Вчена рада ухвалила: 

- затвердити проєкт освітньо-професійної програми "Стоматологія" ІІ рівень 

вищої освіти за спеціальністю 221 "Стоматологія" галузі знань 22 "Охорона 

здоров'я", кваліфікація "Магістр стоматології. Лікар-стоматолог"; 

- виставити на громадське обговорення концепцію та освітньо-професійну 

програму "Стоматологія" ІІ рівень вищої освіти за спеціальністю 221 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602968627
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739278
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739278
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739978
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195263608
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739786


"Стоматологія" галузі знань 22 "Охорона здоров'я". 

 

7. Заслухавши виступ декана факультету професора  

Белозьорова І. В., Вчена рада ухвалила: 

1. Забезпечити виконання Антикорупційної програми Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна та Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій у Харківському національному університеті імені  

В. Н. Каразіна. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

 

2. Розглянути  питання із запобігання та протидії корупції на засіданнях кафедр 

факультету.  

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін: до 17.06.2020 р. 

 

3. Вживати заходів щодо недопущення реального та потенційного конфлікту 

інтересів. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

 


