
ЗВІТ 

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ПРОФЕСОРА 

Т. М. ТИХОНОВОЇ ЩОДО НАУКОВОЇ, УЧБОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 

ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ У 2019–2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Протягом звітного періоду робота проводилася відповідно до 

контракту між Харківським національним університетом імені В. Н. 

Каразіна, з одного 

боку, та Тихоновою Т.М. – з іншого, а також згідно з індивідуальним планом 

на 2019 -2020 р. 

Учбово-педагогічна робота.  

Учбово-педагогічне навантаження протягом 2019–2020 навчального 

року складало 809 годин, у тому числі проведення практичних занять зі 

студентами VІ україномовної та англомовної форм навчання (612 годин), а 

також читання лекцій студентам ІV та V курсів україномовної та англомовної 

форм навчання (16 годин). 

Створені та використовувалися у викладацькій роботі електронні 

засоби забезпечення навчального процесу для змішаної форми навчання із  

застосуванням платформи Google Classroom та Zoom. 

У звітному періоді мною у співавторстві було розроблено та в 

подальшому затверджено Вченою радою Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 8 методичних рекомендацій для студентів 

V та VI курсів медичного факультету. 

Протягом 2019–2020 навчального року приймала активну участь у 

роботі Вченої ради медичного факультету, співпрацювала з методичною 

комісією факультету.  

Науково-методична робота.  

Під моїм керівництвом як завідувача кафедри завершено проведення 

науково-дослідної роботи «Фармакологічні та iнтервенцiйнi підходи до 

терапії пацієнтів з порушеннями серцевого ритму та артеріальною 

гіпертензією» та оформлено заключний звіт. Розпочато виконання НДР 

«Клініко-патогенетичні маркери виникнення та прогресування окремих форм 

ожиріння у складі коморбідної патології, обґрунтування підходів щодо 

удосконалення профілактично-лікувальних заходів», у рамках якої 

заплановано три дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 222 «Медицина». 



За 2019–2020 навчальний рік було опубліковано 14 наукових робіт, 

зокрема, 10 статей, у тому числі 3 статті у наукових виданнях, що включені 

до міжнародної наукометричної бази Scopus. Протягом звітного періоду 

виступала з доповідями на 4 науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю. Окрім того, залучалася до рецензування статей, що 

надавалися для публікації у журнал «Актуальні питання сучасної медицини». 

Керівництво кафедрою. 

Робота в якості завідувача кафедри внутрішньої медицини проводилася 

відповідно до плану та була спрямована насамперед на вдосконалення 

організації внутрішнього розпорядку роботи кафедри, підвищення рівня 

роботи викладачів за рахунок контрольних відвідувань занять згідно з 

розкладом, а також контролю за якістю викладання та підвищення рівня 

роботи молодих викладачів. 

Лікувальна робота. 

У якості завідувач кафедри внутрішньої медицини постійно вела 

консультативний прийом хворих на клінічних базах кафедри внутрішньої 

медицини, а саме: ХКЛ на ЗТ № 1 філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «УЗ» 

та в КЗОЗ «МП №24». 

Підвищення кваліфікації. 

 Пройшла тематичне удосконалення на базі ХМАПО «Національні та 

міжнародні стандарти діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів» 

та отримала сертифікат. 

 Здала кваліфікаційний іспит з англійської мови та отримала сертифікат 

щодо рівня В2. 

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1/2 від 

06.10.2020 р. 

 
 

Завідувач кафедри,  

д. мед. н., професор    Тихонова Т. М. 


