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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
На сьогоднішній день кафедра анатомії людини є однією з провідних в 

Україні за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією персоналу, 

навчально-методичною роботою із застосуванням інноваційних підходів і 

актуальними науковими дослідженнями. Кафедра є приймаючою кафедрою з 

підготовки фахівців за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа». 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
Кафедра анатомії людини (нормальної анатомії) була започаткована разом 

зі створенням медичного факультету у складі Харківського імператорського 

університету, який був заснований за ініціативи В.Н. Каразіна. Факультет 

університету став першим вищим навчальним закладом медичного спрямування 

на території України. Розвиток навчальної та наукової бази кафедри, 

становлення й зростання її наукового потенціалу нерозривно пов'язані з іменами 

завідувачів кафедри, професорів: І.Д. Книгіна, А.С. Венедиктова, П.А. Нарановича, 

Т. С. Іллінського, Д. Ф. Лямбля, М.О. Попова, О.К. Бєлоусова, В.П. Воробйова, Р.Д. 

Сінєльнікова і інших, які створили відомі в Україні та за її межами морфологічні 

школи. 
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20 листопада 1992 року Міністерство освіти України наказом за № 185 

доручило Університету відновити підготовку фахівців з медицини з наданням їм 

права лікувальної діяльності. У березні 1993 року в Університеті було відкрито 

факультет фундаментальної медицини, на базі якого була організована кафедра 

загальної та клінічної патології відповідно до рішення Вченої ради університету 

№3 від 5 квітня 1996 року шляхом реорганізації кафедри загальної та клінічної 

біофізики.  

Тоді на кафедру загальної та клінічної патології було покладено 

викладання учбових дисциплін з анатомії людини, гістології, загальної та 

клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової 

медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки. Першим 

завідувачем кафедри було призначено к. мед. н., доцента Гуцол Олексій 

Андрійович, який працював на цій посаді до 2002 року. З 2002 року по теперішній 

час на посаді завідувача кафедри загальної та клінічної патології працює д.мед.н., 

професор Проценко Олена Сергіївна. 

Відповідно до наказу №3501-1/024 від 23 січня 2015року була створена 

кафедра «Анатомії людини» 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАФЕДРИ 
 Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на 

найвищому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам. 

Лекційні заняття проводяться в 7-ми лекційних аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої 

мережі Університету та мережі Інтернет. 

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять в 

розпорядженні кафедри є 10 навчальних аудиторій, музей Анатомії людини, 

анатомічний театр, препараторська, які обладнані мультимедійними системами, 

персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та 

мережі Інтернет, відео-та телевізійною технікою, необхідними макетами, 

муляжами та демонстраційними матеріалами. Кафедра має безліч анатомічних 

препаратів, анатомічні муляжі і манекени. 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 
Керує кафедрою Анатомії людини доктор медичних наук, професор 

Шерстюк Сергій Олексійович, який є відомим в Україні та за її межами фахівцем у 

галузі нормальної і патологічної анатомії людини. 
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Закінчив у 2003 році Харківський національний медичний університет за 

спеціальністю «Лікувальна справа». З 2003 по 2005 рік працював хірургом в 

провідних клініках м.Харкова. З 2004року працює в Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна на медичному факультеті, викладає анатомію 

людини. 

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних 

наук за темою «Патологічна анатомія імунної системи плодів та новонароджених 

від ВІЛ-інфікованих матерів». У 2008 році присвоєно звання доцента. У 2013 році 

захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук за темою 

«Патологічна анатомія органів імунної системи мертвонароджених дітей 

померлих від ВІЛ-інфікованих матерів». У 2013 році присвоєно звання професора. 

Сергій Олексійович Шерстюк веде активну педагогічну діяльність, 

передаючи свій безцінний досвід і знання студентам медичного факультету. 

Сергій Олексійович Шерстюк читає лекції з нормальної анатомії людини та 

проводить практичні заняття з курсу. 

Сергій Олексійович Шерстюк є співавтором монографії з патологічної 

анатомії людини «Інфекції XXI століття», співавтором навчального посібника з 

курсу патоморфології з грифом МОЗ України і безлічі навчально-методичних 

посібників, які активно використовуються у викладацькій роботі на факультеті, а 

також всіх методичних рекомендацій для студентів за курсом анатомії людини. 

Сергій Олексійович Шерстюк є автором 5 патентів і авторських свідоцтв. 

Сферою наукових та професійних інтересів Сергія Олексійовича Шерстюка 

на даному етапі його діяльності є патологічна і нормальна анатомія імунної 

системи. З 2010 року Сергій Олексійович Шерстюк займає посаду заступника 

декана факультету з наукової роботи. 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
 Кадровий склад кафедри включає 1 доктора медичних наук, професора; 3 

кандидатів медичних наук, з них 2 доцента; 11 асистентів, 1 аспіранта та 2 

старших лаборантів кафедри. Кількість штатних співробітників складає 42%, а 

зовнішніх сумісників – 58%. 
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Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним 

потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж 

педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 

10 років. 

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу 

кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, 

спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому 

числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний 

процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 
 Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. 

На кафедрі проводиться навчання студентів за базовою дисципліною, нормальна 

анатомія людини, українською та англійською мовами. Загальний обсяг 

навчальної роботи складає 13028 академічних годин, з яких 140 – виділено на 

лекційні курси, а 10860 – на практичні, лабораторні та семінарські заняття. 
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Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій 

типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених 

в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання 

проводиться відповідно до рекомендацій і регламентом Болонського процесу. 

 
Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної 

мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних 

матеріалів, таких як: анатомічні макропрепарати, штучні макети органів, 

навчальні фільми, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення 

освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі 
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студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний 

контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо). 

 Практичні заняття проводяться з використанням морфологічних 

препаратів, отримуючи вже на перших етапах навчання свій перший клінічний і 

практичний досвід. 

 
 Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці 

студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 1, яка здійснюється з розбором 

тестових завдань всіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для 

медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та 

мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та 

контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань 

підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним 

розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки 

студентів до КРОК з дисциплін кафедри підтверджується результатами іспиту, за 

якими медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед 

медичних ВНЗ України 

 У ході навчальної діяльності викладачами дисципліни кафедри 

відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, 
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конкурсах, конференціях, з'їздах тощо з конкретної дисципліни, в ході яких 

студенти медичного факультету щорічно займають призові місця і заохочуються 

грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін. 

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 
 На кафедрі анатомії людини проводиться навчання студентів українською 

та англійською мовами за базовою дисципліною нормальна анатомія людини 

для студентів 1-2 курсів. Завідувач викладанням дисципліни – д.м.н., проф. Сергій 

Олексійович Шерстюк; викладачі дисципліни (українська мова навчання): к.м.н., 

доц. Тетяна Олександрівна Храмова, асс. Станіслав Ігорович Панов, асс. Алла 

Борисівна Зотова, асс. Андрій Олександрович Полстяний, асс. Вікторія 

Олександрівна Гацько, асс. Ольга Василівна Панченко; викладачі дисципліни 

(англійська мова навчання): к.м.н., доц. Євгенія Олегівна Зубова, к.м.н., асс. Оксана 

Валеріївна Дегтярьова, к.б.н., доц.. Світлана Анатоліївна Наконечна, асс. Максим 

Володимирович Генькін, асс. Миколай Володимирович Безкоровайний, асс. Юрій 

Євгенович Зінченко, асс. Ольга Миколаївна Юрченко, асс. Марія Олександрівна 

Федорченко. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 
Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її 

результатом є повне методичне забезпечення дисципліни кафедри. Підготовлені 

кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді 

онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в 

електронному депозитарії Університету, а також в друкованому вигляді. 

З дисципліни кафедри розроблені і постійно підтримуються в актуальному 

стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, 

календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, 

методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи 

студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського процесу , 

бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного 

контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань і 

рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін. 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ 
Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. 

Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними 

науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її 

межами. 

На даний час на кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою: 

«Застосування фулерену С-60 і кріоконсервованої сироватки кордової крові в 

терапії некрозу міокарда (експериментальне дослідження)» і заплановано 3 

кандидатські дисертації. 

 
Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи 

студентського наукового гуртка, який є структурним підрозділом Наукового 

співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного 

факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками 

кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-

практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових 

дослідженнях. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи 6, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра анатомії людини, ауд. № 720 

Електронна скринька: nauka-med@rambler.ru 

На мапі: https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2 
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