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1. Заслухавши виступ декана факультету професора І. В. Белозьорова,
Вчена рада ухвалила:
клопотати перед Вченою радою Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна про:

- затвердження ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (інтернатура) за 
спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 Охорона здоров'я;

- затвердження ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (клінічна ординатура) за 
спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 Охорона здоров'я;

- створення на медичному факультеті Центра післядипломної медичної 
освіти та затвердження Положення про цей Центр;

- створення на медичному факультеті кафедр:

1) кафедра сімейної медицини,
2) кафедра внутрішньої медицини № 2;
3) кафедра ЛОР-хвороб;
4) кафедра офтальмології;
5) кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики 

та підготовку відповідних Положень про ці структурні підрозділи до 
затвердження Вченою радою Університету;

- перейменування кафедри анатомії людини у кафедру нормальної анатомії 
та фізіології людини та затвердження нової редакції Положення про кафедру;

- перейменування кафедри загальної та клінічної імунології та алергології на 
кафедру інфекційних хвороб та клінічної імунології та затвердження нової 
редакції Положення про кафедру;



- створення на медичному факультеті кафедри перинатології, акушерства та 

гінекології та затвердження Положення про кафедру.  

2. Заслухавши виступ заступника декана з наукової роботи Матвєєнко М. С., 

Вчена рада ухвалила: 

затвердити навчальні плани і робочі навчальні плани підготовки докторів 

філософії за освітньо-науковою програмою 222 Медицина третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти на 2021/2022 н.р. 

3. Заслухавши виступ Голови науково-методичної комісії медичного 

факультету доцента Говаленкової О. Л., 

Вчена рада ухвалила: 

рекомендувати до одержання грифу Науково-методичної ради університету:  

по кафедрі внутрішньої медицини  

- Методичні рекомендації «Management of a patients with dyspeрsia» для 

підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 6-го року 

навчання з дисципліни «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та 

фтизіатрією». Укладачі: Починська М. В., Шоп І. В., Дерієнко Т. А.,  

Бичкова О. Ю. 

- Методичні рекомендації «Артеріальна гіпертензія (етіологія, патогенез, 

фактори ризику, діагностика)» для підготовки до практичних занять здобувачів 

вищої медичної освіти 5-го року навчання з дисципліни «Внутрішня медицина з 

військовою терапією». Укладачі: Тихонова Т. М., Аргунова Ю. О.,  

Мартим'янова Л. О., Поливана О. С. 

по кафедрі педіатрії №2  

- Методичні рекомендації «Parenteral administration of drugs. Injections» для 

самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 3-

го року навчання з дисципліни «Сестринська практика». Укладачі:  

Кір’янчук Н. В., Павлова О. С.   

- Методичні рекомендації «Emergencies in children with respiratory system 

diseases: diagnosis and treatment» для самостійної підготовки до практичних занять 

здобувачів вищої медичної освіти 4го та 6го років навчання з дисциплін 

«Педiатрiя», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами». Укладачі:  

Олейник О. Є., Ржевська О. О. 

по кафедрі онкології, радіології та радіаційної медицини 

- Методичні вказівки «Пухлини шкіри. Меланома» для підготовки до 

практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з 

дисципліни «Онкологія». Укладачі: Красносельський М. В., Пушкар О. С. 

по кафедрі педіатрії  

- Навчально-методичний посібник  «Збірник завдань для підготовки до 

екзамену з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби. Розділ 2. Хвороби 

системи крові та ендокринної системи у дітей»». Укладачі: Летяго Г. В., 

Косовцова Г. В., Чернуський В. Г.,  Говаленкова О. Л. 

- Методичні рекомендації  «Організація роботи медичної сестри 

педіатричного відділення. Обов’язки та дії постової медичної сестри. Медична 

документація, порядок її ведення» для самостійної підготовки до практичних 

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



«Сестринська практика. Розділ 3. Основні   обов’язки та професійні дії медичної 

сестри педіатричного відділення». Укладачі: Летяго Г. В., Чернуський В. Г.,  

Говаленкова О. Л., Толмачова С. Р. 

- Методичні рекомендації «Організація роботи, обов’язки та дії 

маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення» для самостійної 

підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 3-го року 

навчання з дисципліни «Сестринська практика. Розділ 3. Основні   обов’язки та 

професійні дії медичної сестри педіатричного відділення». Укладачі:  

Летяго Г. В., Чернуський В. Г.,  Говаленкова О. Л., Толмачова С. Р. 

- Методичні рекомендації  «Забезпечення діагностичного процесу у 

педіатричному   стаціонарі» для самостійної підготовки до практичних занять 

здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Сестринська 

практика. Розділ 3. Основні   обов’язки та професійні дії медичної сестри 

педіатричного відділення». Укладачі: Летяго Г. В., Чернуський В. Г.,  

Говаленкова О. Л., Толмачова С. Р. 

- Методичні рекомендації «Обов’язки медичної сестри по забезпеченню 

лікувального процесу у педіатричному стаціонарі» для самостійної підготовки до 

практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з 

дисципліни «Сестринська практика. Розділ 3. Основні   обов’язки та професійні дії 

медичної сестри педіатричного відділення». Укладачі: Летяго Г. В.,  

Чернуський В. Г.,  Говаленкова О. Л., Толмачова С. Р. 

- Методичні рекомендації  «Організація харчування дітей у педіатричному 

стаціонарі» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Сестринська практика. Розділ 

3. Основні   обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного 

відділення». Укладачі: Летяго Г. В., Чернуський В. Г.,  Говаленкова О. Л., 

Толмачова С. Р. 

по кафедрі загальної практики – сімейної медицини  

- Методичні рекомендації «Завдання та зміст лікарського контролю. 

Методика комплексного лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного 

розвитку людини» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів 

вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Фізична реабілітація, 

спортивна медицина». Укладачі: Ніколенко Є. Я.,  Зіміна М. С., Коваленко Л. І., 

Зімін С. М. 

по кафедрі загальної та клінічної імунології та алергології   

- Методичні рекомендації «Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні 

заходи в осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота дільничного 

(сімейного) лікаря та лікаря-інфекціоніста» для самостійної підготовки до 

практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з 

дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., Волобуєва О. В., 

Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та 

стерилізація» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 5-го року навчання з дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: 

Лядова Т. І., Волобуєва О. В., Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 

Календар профілактичних щеплень. Правові аспекти вакцинопрофілактики» для 



самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-

го року навчання з дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., 

Волобуєва О. В., Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Епідеміологічний метод дослідження та його 

структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів» для 

самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-

го року навчання з дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Т.І. Лядова,  

О.В. Волобуєва, О.В. Гололобова та ін. 

- Методичні рекомендації «Аналітичні та експериментальні методи в 

епідеміологічних дослідженнях» для самостійної підготовки до практичних 

занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з дисципліни 

«Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., Волобуєва О. В., Гололобова О. В. 

та ін. 

- Методичні рекомендації «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з 

аерогенним механізмом передачі. Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з 

фекально-оральним механізмом передачі» для самостійної підготовки до 

практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з 

дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., Волобуєва О. В., 

Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з 

трансмісивним та контактним механізмами передачі» для самостійної підготовки 

до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з 

дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., Волобуєва О. В., 

Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Особливості проведення протиепідемічних 

заходів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов 

занесення інфекцій, що мають міжнародне значення» для самостійної підготовки 

до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 5-го року навчання з 

дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: Лядова Т. І., Волобуєва О. В., 

Гололобова О. В. та ін. 

- Методичні рекомендації «Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна 

розвідка» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 5-го року навчання з дисципліни «Інфекційні хвороби». Укладачі: 

Лядова Т. І., Волобуєва О. В., Гололобова О. В. та ін. 

 

 


