
ЗВІТ 
завідувача кафедри анатомії людини медичного факультету,  

доктора медичних наук, професора Шерстюка Сергія Олексійовича 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Кафедра анатомії людини проводить підготовку студентів за фахом «Медицина» з 

дисципліни: анатомія людини (практика) 1 та 2 курси українською та англійською  мовами. 

У 2019 – 2020 році діяльність завідувача кафедри анатомії людини, доктора медичних 

наук, професора Шерстюка С.О. була спрямована на розвиток кафедри та на виконання 

низки заходів Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 – 2025 роки. 

Керівництво кафедрою здійснювалось у відповідності до обов’язків завідувача кафедри 

анатомії людини, визначених у контракті, а також згідно пунктів Положення про кафедру 

анатомії людини. 

 
 

1. Робота з кадрами 

1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок):  

 

 Кількість осіб Кількість ставок 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників 25 27 

Загальна кількість наукових працівників немає  

Кількість докторів наук, професорів 1 1,5 

Кількість кандидатів наук, доцентів 7 6,5 

Кількість доцентів без наукового ступеня немає  

Кількість аспірантів, докторантів 2 аспіранта  

(0,5 ставки -  бюджет,   26,5 ставки – спец. кошти медичного факультету) 
в тому числі на посаді:    професора – 1,5 ст., доцента    –  6,5 ст., асистента  – 19 ст., 

лаборанта    – 6 ст., спеціалістів – 1,0 ст. 

Мають науковий ступінь – 5 (7,5 ставок - 27,8%) осіб професорсько-викладацького складу. 

З них: докторів наук – 1 особа (1,5 ставки - 5,5%);  

кандидатів наук, доцентів – 7 осіб (6,5 ставок - 24,07%);  

кандидатів наук, асистентів  – 1 особа (1,5 ставки – 5,5%),  

без ступеня – 16 осіб (19 ставок - 70,37%); а саме:   

за основним місцем роботи – 16 осіб (22,5 ставок – 83,3%): 

- докторів наук, професорів – 1 особа (1,5 ставки – 5,5%),  

- кандидатів наук, доцентів – 3 особи (4,5 ставки - 16,6%), 

- кандидатів наук, асистентів  – 1 особа (1,5 ставки – 5,5%),  

- без ступеня, асистентів -  

сумісників – 9 осіб (4,5 ставки - 16,6%): 

- кандидатів наук, доцентів –  4 особи (2 ставки – 7,4%),  

- без ступеня – 5 осіб (2,5 ставки - 9,25%). 

Штат укомплектовано повністю. 

Відповідно до Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки, 

ПРОЕКТ 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі», 100% викладачів кафедри мають 

міжнародні сертифікати з англійської мови рівнів В1, В2 та С1. 

 

1. НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Загальне навчальне навантаження по кафедрі на 2019-2020 навчальний рік складає 

16200 годин, з них аудиторне навантаження – 15086 годин, а саме: лекцій – 90 годин;  
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практичних занять – 13760 годин; середнє навчальне навантаження на викладача – 648 годин, 

з них середнє аудиторне – 603,4 години.   

Загальне навчальне навантаження завідувача кафедри проф. Шерстюка С.О. на 2019-

2020 навчальний рік складає 2322 годин, з них аудиторне навантаження – 755 годин (в тому 

числі лекцій – 30 годин;  практичних занять – 640 години).  

Навчальна дисципліна, що викладаються на кафедрі, забезпечена сучасною 

навчальною програмою з необхідними бібліографічними доповненнями, методичними 

розробками практичних занять, що включають рекомендації по вивченню тем, завдання для 

самостійної роботи, тестовими, контрольними та ситуаційними задачами.   

Організація навчального процесу на кафедрі ґрунтується як на традиційних формах 

навчання, так і на новітніх навчальних технологіях з використанням комп’ютерних програм 

та аналітично–інформаційних систем. У межах Стратегії розвитку Каразінського 

університету на 2019 – 2025 роки, згідно до ПРОЕКТУ 2.8 «Електронне навчання»,  

розроблені, сертифіковані та впроваджені дистанційні курси навчання з розділів дисципліни: 

«Опорно-руховий апарат» (розробник: асистент Погребняк А.О.) та «Спланхнологія» 

(розробник: асистент Прохорчук Р.М.).  

На кафедрі впроваджена комп’ютерна технологія візуалізації навчального матеріалу 

(мультимедійні презентації лекцій і практичних занять, іноземна платформа навчання 

«Anatomy 3D Atlas») та контролюючі програми для занять зі студентами, які спеціалізовані 

та адаптовані до викладання навчальної дисципліни. 

Відповідно до ПРОЕКТУ 5.6 «Дебюрократизація університетського життя», на 

кафедрі анатомії людини створені та впроваджені в освітній процес, електронні журнали 

викладачів. 

 

Видано наступні методичні матеріали: 

1. Шерстюк С.О., Панов С.І. «Опорно-руховий апарат», методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 146 стор. 

2. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Locomotory apparatus», part 1: 

«Osteology and syndesmology», Methodological instructions for students’ self-

dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 73 р. 

3. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Locomotory apparatus», part 2: 

«Myology», Methodological instructions for students’ self-dependent work. KNU, 

Kharkiv, 2020 р., 61 р. 

4. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. «Спланхнологія», частина 1, методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 116 стор. 

5. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. «Спланхнологія», частина 2, методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 92 стор. 

6. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Splanchnology», part 1, Methodological instructions for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 77 р. 

7. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Splanchnology», part 2, Methodological instructions for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 85 р. 

8. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Центральна нервова система та органи чуття», 

методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 

132 стор. 

9. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Central nervous system and sensory organs», 

Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 

128 р. 

10. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Судини та нерви голови і шиї», методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 84 стор. 

11. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Vessels and nerves of head and neck», Methodological 

instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 69 р. 
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12. Шерстюк С.О., Панов С.І. «Судини та нерви тулуба і кінцівок», методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 136 стор. 

13. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Vessels and nerves of trunk and limbs», 

part.1: «Vessels of trunk and limbs», Methodological instructions for students’ self-

dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 70 р. 

14. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Vessels and nerves of trunk and limbs», 

part.2: «Nerves of trunk and limbs», Methodological instructions for students’ self-

dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 60 р. 

15. Шерстюк С.О., Зотова А.Б., Панов С.І. «Опорно-рухова система», робочий зошит 

для самостійної підготовки студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 57 стор. 

16. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Locomotory apparatus», Workbook for students’ self-

dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 54 р. 

17. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. «Спланхнологія», робочий зошит для самостійної 

підготовки студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 61 стор. 

18. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Splanchnology», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 48 р. 

19. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Центральна нервова система та органи чуття», 

робочий зошит для самостійної підготовки студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 46 

стор. 

20. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Central nervous system and sensory organs», Workbook 

for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 40 р. 

21. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Судини та нерви голови і шиї», робочий зошит для 

самостійної підготовки студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 41 стор. 

22. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Vessels and nerves of head and neck», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 42 р. 

23. Шерстюк С.О., Панов С.І. «Судини та нерви тулуба і кінцівок», робочий зошит 

для самостійної підготовки студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 86 стор. 

24. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Vessels and nerves of trunk and limbs», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 78 р. 

 

Публікації у методичних збірниках: 

Cимуляційний метод при вивченні анатомії людини у медичних навчальних закладах// 

Зубова Є.О., Наконечна С.А., Панов С.І.// Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні виклики професійної освіти: теорія і практика» з нагоди 25-річчя створення 

Львівського навчально-наукового центру професійної освіти, м. Львів, 20-21 червня 2019 р. 

Кураторська робота – невід’ємна складова спілкування викладачів та студентів у ВНЗ 

// Шерстюк С.О., Наконечна С.А., Зубова Є.О.// Міжнародна науково-практична конференція 

«Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», м. 

Дніпро / 26-27 липня 2019 р. 

Вагомість послідовності методів навчання у викладанні анатомії людини у вищій 

школі // Шерстюк С.О., Наконечна С.А., Зубова Є.О. // VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Dynamics of  the Development of World Science», Ванкувер, Канада / 19-21 

лютого 2020 р. 

Лекція вдвох – новий тип лекції для розуміння навчальної дисципліни // Наконечна 

С.А., Зубова Є.О. // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями 

розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», м. Дніпро, 7-8 лютого 2020 р. 

  

За 2019-2020 навчальний рік співробітниками оновлена навчальна програма з 

дисципліни кафедри і методичні вказівки до проведення підсумкової атестації КРОК-1 з 

анатомії людини, тематичний план з дисципліни кафедри, підготовлено 30 методичних 

розробок лекцій і 24 методичних  розробок до  практичних занять, мультимедійні презентації 
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до практичних занять вітчизняною та англійською мовою, оновлені тестові завдання до 

поточних та семестрових контролів, й перелік практичних навичок з дисципліни «Анатомія 

людини».       

Співробітники кафедри прийняли участь у 11 засіданнях вченої ради та 11 засіданнях 

методичної комісії факультету, проведено 12 засідань кафедри. Проведено 4 відкритих лекції 

та 23 взаємовідвідування занять викладачами кафедри.      

 

         

2. НАУКОВА РОБОТА 

 

 

2.1. Науково-дослідні роботи 

У рамках ПРОЕКТУ 1.6. «Ефективна аспірантура та докторантура» Стратегії розвитку 

Каразінського університету на 2019 – 2025 роки, відбувся захист дисертаційної роботи 

аспірантом заочної форми навчання Зотової Алли Борисівни, на здобуття наукового ступеню 

кандидата медичних наук, у жовтні 2019 року. 

 Виконуються наступні дисертаційні дослідження аспірантами другого року навчання: 

 Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Панов Станіслав Ігорович 

навчається в аспірантурі ХНУ імені В.Н. Каразіна, ним здійснений набір матеріалу 

для дослідження та робота з літературними джерелами. 

 Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання Зац 

Ольга Сергіївна навчається в аспірантурі ХНУ імені В.Н. Каразіна, нею здійснений 

набір матеріалу для дослідження та робота з літературними джерелами. 

 

2.2. 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) 

Назва 

роботи 

Назва видання, 

де 

опубліковано 

роботу 

Видавництво Рік Том, 

номер 

випус

к 

Сторі

нки 

 

Оз 

на 

ка  

S/I/

- 

1 Полстяной А. О. 

 

Подагра: 

короткий 

історичний 

огляд 

 

Український 

журнал 

медицини, 

біології та 

спорту 

 

Чорноморський 

національний 

університет 

імені Петра 

Могили (м. 

Миколаїв) 

2019 Т. 4, 

№ 2. 

 

33-37  

2 Шерстюк С.О. 

Зотова А.Б.  

Патоморфол

огічні 

особливості 

печінки 

щурів, котрі 

зазнали 

впливу 

змішаної 

гіпоксії. 

 

Вісник 

проблем 

біології і 

медицини 

 

Україна, 

м.Полтава, 

вул.Шевченка 

23  

Кафедра 

оперативної 

хірургії та 

топографічної 

анатомії  

2019 Вип, 

Том 2 

(149) 

 

317-

321 

I 

3 Гафт К.Л. Деструктивн «Харківська ДУ 2019 № 1  S 
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ХНУ, доцент ийіндекс 

як 

прогностичн

ий 

критерій 

розвитку3 

бульозноїем

фіземи 

хірургічна 

школа» 

«Харківський 

науково-

дослідний 

інститут 

загальної та 

невідкладної 

хірургії ім. 

В.Т.Зайцева» 

(94). 

4 Гафт К.Л. 

ХНУ, доцент 

Аутогемопл

евродез як 

спосібрадик

альної 

корекції 

генералізова

ноїформи 

бульозноїем

фіземи 

легень 

«Харківська 

хірургічна 

школа» 

ДУ 

«Харківський 

науково-

дослідний 

інститут 

загальної та 

невідкладної 

хірургії ім. 

В.Т.Зайцева» 

2019 № 2 

(95) 

 S 

5 Іваненко М.О. 

ХНУ, доцент 

Метаболічні

порушення 

у хворих на 

рак 

грудноїзалоз

и при 

комбіновано

му 

протипухли

нному 

лікуванні 

Українськийра

діологічний 

журнал УРЖ. 

ДУ Інститут 

медичної 

радіології. 

 

2019   І 

6 Ivanenko M.O. 

ХНУ, доцент, 

Klimova E.M., 

Професор, 

Sherstiuk S.A. 

ХНУ, професор, 

Nakonechna S.A. 

ХНУ, доцент 

Peculiarities 

of 

immunoresist

ance changes 

in the 

experiment of 

induced 

peritonitis in 

animals of 

different ages 

«ВісникХарків

ськогонаціонал

ьного 

університетуім

ені В.Н. 

Каразіна. 

Серія: 

Медицина» 

Харківський 

національний 

університет 

імені 

В.Н.Каразіна, 

медичний 

факультет 

2019   S 

 
2.3 Участь у конференціях та семінарах 

 

Співробітники кафедри прийняли участь у організації та проведенні наукових 

конференцій як Всеукраїнського, так і міжнародного рівнів: 

 

1. «DiscoveryScience» (м. Київ, м. Карлові Вари, 2019 р.). 

2. Актуальні питання сучасної медицини: матеріали XVI міжнародної науково-

практичної конференції (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019 р.). 

3. Перспективи розвитку природничих наук у країнах ЄС та в Україні (Польща, 2019 р.). 

4. Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики (м. Одеса, 

2019 р.). 
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Тези 
Ознака, де опублікована робота: S/I/-  

S ( в SKOPUS),   I (в виданнях, що мають імпакт-фактор)  або без ознаки 
№ 

з/п 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва роботи Де 

опубліковано 

роботу, захід 

Місце  Рік  Стату

с  

Сторі

нки  

Оз

на

ка  

1 Зотова А.Б. 
ХНУ, асистент, 

Кручиніна О.О.  

 

Імуногістохімічні 

особливості 

експресії колагенів І, 

ІІІ типів печінки 

щурів, що були 

піддані впливу 

змішаної гіпоксії 

 

Актуальні 

питання 

сучасної 

медицини: 

матеріали XV

I міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 

ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна 

 

2019 міжна

родна 

148-

149 

 

2 Полстяной А.О 

ХНУ, асистент, 

Самойлов П.Д. 

 

 

Варіантнаанатоміякл

иноподібноїкісткидо

рослоїлюдини 

 

Актуальні 

питання 

сучасної 

медицини: 

матеріали XV

I міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 

ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна 

 

2019 міжна

родна 

235  

3 Полстяной А.О 

ХНУ, асистент, 

Пхайко М.О. 

Варіантнаанатоміяот

ворівпоперечнихвідр

остківхребців 

 

Актуальні 

питання 

сучасної 

медицини: 

матеріали XV

I міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 

ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна 

 

2019 міжна

родна 

211  

4 Наконечна С.А., 

ХНУ, доцент, 

Козак Д.А. 

ВЛИЯНИЕ 

КСЕНОБИОТИКОВ 

НА 

ОБМЕН ЦИНКА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

НА 

ТЕПЛОКРОВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Актуальні 

питання 

сучасної 

медицини: 

матеріали XV

I міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 

ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна 

 

2019 міжна

родна 

193  

5 Шерстюк С.О, 

ХНУ, професор, 

Зац О.С. 

Аналіз патології 

вагітних при 

запальних процесах 

у посліді 

Актуальні 

питання 

сучасної 

медицини: 

матеріали XV

I міжнародної 

ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна 

 

2019 міжна

родна 

293 

- 

294 
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науково-

практичної 

конференції 

 

6 Наконечна С.А. 

Наконечний 

Є.В. 

Липидный состав 

клеточных мембран 

животных в 

условиях 

пролонгированного 

эксперимента в ответ 

на химические 

раздражители 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Здоров’я 

людини у 

сучасному 

світі: питання 

медичної 

науки та 

практики» 

м. Одеса 2019 міжна

родна 

103-

107 
 

7 Зубова Е.О. 

Парамзина А.Б. 

 

Корреляционная 

связь цАМФ 

крови и цАМФ мозга 

с показателями 

стресс-

лимитирующих 

систем под влиянием 

производных 

ксантина в условиях 

эмоционального 

стресса 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Здоров’я 

людини у 

сучасному 

світі: питання 

медичної 

науки та 

практики» 

м. Одеса 2019 міжна

родна 

99-

103 
 

8 Зубова Е.О. 

Наконечна С.А. 

 

Вміст катехоламінів 

та їх попередників в 

організмі тварин при 

дії ксенобіотиків 

побутового 

призначення 

II 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Discovery 

Science» 

м. Київ, 

м. 

Карлові 

Вари 

2019 міжна

родна 

343-

347 
 

9 Шерстюк С.О. 

ХНУ, професор, 

Зубова Е.О. 

ХНУ, доцент, 

Наконечна  

С.А. 

ХНУ, доцент, 

Панов С.І. 

ХНУ, асистент 

 

Cимуляційний метод 

при вивченні 

анатомії людини у 

медичних 

навчальних закладах 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

виклики 

професійної 

освіти: теорія 

і практика» з 

нагоди 25-

річчя 

створення 

Львівського 

навчально-

наукового 

центру 

професійної 

освіти 

м. Львів, 

20-21 

червня 

2019 р.  

2019 міжна

родна 

С.108

-112. 
 

10 Іваненко М.О. Особливості «Актуальні ДУ м. 2019 вітчиз  
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ХНУ, доцент імунного 

стану хворих на 

рак грудної залози з 

ожирінням після 

променевого 

лікування 

питання 

радіаційної 

онкології в 

Україні» 

Інститут 

медичної 

радіології 

імені С.П. 

Григор’єв

а 

Пол

тава 

няна 

11 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

Порівняльниа аналіз 

скорочувальної 

діяльності матки та 

серцевої діяльності 

плода у жінок з 

дискоординованою 

пологовою 

діяльністю, з 

урахуванням 

різних видів 

корекції. 

Медична 

наука та 

практика: 

виклики і 

сьгодення 

Львівська 

медична 

спільнота 
 

2019 вітчиз

няна 

  

12 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

Сучасні підходи до 

корекціїї 

дискоординації 

пологової діяльності 

Медична 

наука та 

практика: 

виклики і 

сьгодення 

Львівська 

медична 

спільнота 
 

2019 вітчиз

няна 

  

13 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

Сучасні підходи до 

корекціїї 

дискоординації 

пологової діяльності 

Організація 

наукових 

медичних 

досліджень 

«Salutem» 

м. Дніпро 2019 вітчиз

няна 

  

14 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

«Вивчення та 

оптимізація різних 

способів рорекції 

дискоординаціїї 

пологової 

діяльності.» 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 

молодих 

вчених. 

м. 

Вінниця 

2019 вітчиз

няна 

  

15 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

Порівняльний аналіз 

різних видів корекції 

дискоординованої 

пологової діяльності 

Medicine 

under the 

modern 

conditions of 

integrtiondevel

opment of 

European 

countries 

Lublin 

Lublin 2019 Міжн

ародн

а 

  

16 Н.Ю. Звязіна 

ХНУ (асистент) 

Зниження частоти 

кесарського розтину 

при дискоординації 

пологової діяльності 

«KHARKIV 

INTERNATIO

NAL 

ANNUAL 

SCIENTIFIC 

MEETING 

(KhIASM) 

м.Харків 2019 Міжн

ародн

а 
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Міжнародне та міжвузівське співробітництво: 

 

В березні 2020 р. планувалось Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне 

стажування для викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю к.мед.н, доц. 

Храмова Т.О.,  на базі Медичного Університету в Любліні, Польща, 2020 р., яке було 

перенесено на травень 2020 року. 

В березні 2020 р. планувалось Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне 

стажування для викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю к.мед.н., ас. 

Зотова А.Б., на базі Медичного Університету в Любліні, Польща, 2020 р., яке було 

перенесено на травень 2020 року. 

 

2.4 Робота студентського наукового товариства 

  

 На кафедрі під керівництвом асистента Полстяного А.О. плідно працює студентський 

науковий гурток. В цьому році студентське наукове товариство складало  37 осіб, які активно 

залучались до науково-дослідних робіт з актуальних питань анатомії та морфології. Молоді 

вчені самостійно виконували дослідження, вчились аналізувати отримані результати, робити 

висновки. Про здобутки молодих науковців свідчать яскраві доповіді на студентських 

конференціях національного та міжнародного рівня, публікації в журналах та збірках 

наукових праць, дипломи та грамоти, які вони одержували на багатьох форумах студентської 

наукової молоді.  

 Протягом звітного періоду опубліковано: 6 тез матеріалів науково-практичних 

конференцій Всеукраїнського та міжнародного рівнів.  У 2020 році члени студентського 

гуртка подали заявки на участь у роботі XVI Міжнародної наукової конференції студентів, 

аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців, присвяченої 26-річчю медичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  «Актуальні 

питання сучасної медицини». 

 

3. МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ 

 

Учбових кімнат – 6; 

Викладацькі – 3; 

Анатомічна лабораторія – 1; 

Препараторська кімната – 1; 

 

 Під керівництвом завідувача кафедри Шерстюка С.О. було створено музей 

макропрепаратів з анатомії людини. Робота над поповненням музею новими 

препаратами продовжується. Препарати нормальних органів та тканин людини 

використовуються у навчальному процесі в якості наочних посібників при вивченні 

курсу: «Анатомія людини». 

 Кафедра недостатньо забезпечена кількістю технічних засобів навчання.  

 

Комп’ютери стаціонарні 1 

Ноутбуки 0 

Мультимедійні проектори 1 

Телевізори  1 

Відеоапаратура (DVD програвач) 1 

Принтер 0 
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 4. ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ В МАСШТАБІ  

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Викладачі кафедри приймали участь в організації та проведенні заходів присвячених: 

215-річчю заснування Каразінського університету; святкуванню Нового року; міжнародному 

жіночому дню 8 Березня; науково-практичних конференціях; підготовці до іспиту «КРОК – 

1». 

Відповідно до ПРОЕКТУ 2.4 «Ефективний куратор» Стратегії розвитку Каразінського 

університету, та на виконання наказу Ректора та «ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього 

процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», кураторами 

студентських академічних груп на 2019-2020 навчальний рік призначено науково-

педагогічних працівників кафедри педіатрії:  

група ВИ-201, 211 та ВА – 221  – д.м.н., професор Шерстюк Сергій Олексійович; 

група ВИ-202, 212 та ВА – 222  – асистент Зотова Алла Борисівна; 

група ВИ-203, 213 та ВА – 223 – к.м.н., доцент Храмова Тетяна Олександрівна; 

група ВИ-204, 214 та ВА – 224 – асистент Панов Станіслав Ігорович; 

група ВИ-205, 215 та ВА – 225 – асистент Полстяной Андрій Олександрович; 

група ВИ-206, 216 та ВА – 226  – к.м.н., доцент Зубова Євгенія Олегівна; 

група ВИ-207, 217 та ВА – 227 – к.б.н., доцент Наконечна Світлана Анатоліївна; 

група ВИ-208, 218 та ВА – 228 – асистент Доміна Олександра Олександрівна; 

група ВИ-209, 219 та ВА – 229 – асистент Прохорчук Роксолана Миколаївна; 

група ВИ-210, 220 та ВА – 230 – асистент Погребняк Анна Олександрівна. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Проводилась робота по підтримці та наповненню сторінки кафедри на WEB сайті 

факультету. Оновлюються всі розділи на трьох мовах. У 2019/2020 навчальному році 

підтримувалась робота на платформі CLASSROOM https://classroom.google.com, де 

розміщено тексти робочих навчальних програм на 2019 – 2020 навч. рік, тексти та 

презентації лекцій, приклади завдань для поточного та підсумкового контролю знань, учбові 

фільми, інші інформаційні, навчальні і методичні матеріали для студентів. Інформація на 

classroom.google.com регулярно оновлюється та поповнюється новими ресурсами 

(відповідальний: асист.Панов С.І.). 

 

6. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Проведено атестацію викладачів на вчене звання професора (Шерстюк С.О.). 

Проведено атестацію викладачів на вчене звання доцента (Зубова Є.О.). 

Проведено атестацію викладачів на вчене звання доцента (Наконечна С.А.). 

 

 

Асистент Прохорчук Р.М. 

Асистент Погребняк А.О. 

ХНУ імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційного навчання 

у закладах вищої та фахової перед вищої освіти», 2019 р.  

Асистент  Панов С.І. ХМАПО, «Патологічна анатомія», 2019 р.  

Доцент Храмова Т.О. 

Асистент Зотова А.Б. 

Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне стажування 

для викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю 

на базі Медичного Університету, м. Люблін, Польща, 2020 р.  

Професор Шерстюк С.О. 

Доцент Зубова Є.О. 

Асистент Зотова А.Б. 

ХМАПО, «Психолого-педагогічні основи вищої медичної 

освіти» для професорсько-викладацького складу закладів 

вищої медичної освіти України з патологічної анатомії, 2020 р.  
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Асистент Панов С.І. 

Асистент Полстяной А.О. 

Асистент Саяпіна А.О. 

Асистент Смілянська В.В. 

Асистент Прохорчук Р.М. ХМАПО, «Інноваційні технології в стоматології», 2020 р 

Асистент Смілянська В.В. ХМАПО, «Невідкладні стани  в оториноларингології», 2020 р 

 

             

 Звіт розглянуто та затверджено на засіданні кафедри анатомії людини медичного 

факультету 7 квітня 2020 року протокол № 9. 

 

Завідувач кафедри анатомії людини  

           доктор медичних наук, професор                           С.О. Шерстюк                 

             

           “07” квітня 2020 р.   

 

 


	1. Шерстюк С.О., Панов С.І. «Опорно-руховий апарат», методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 146 стор.
	2. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Locomotory apparatus», part 1: «Osteology and syndesmology», Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 73 р.
	3. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Locomotory apparatus», part 2: «Myology», Methodological instructions for students’ self-dependent work. KNU, Kharkiv, 2020 р., 61 р.
	4. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. «Спланхнологія», частина 1, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 116 стор.
	5. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. «Спланхнологія», частина 2, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 92 стор.
	6. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Splanchnology», part 1, Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 77 р.
	7. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Splanchnology», part 2, Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 85 р.
	8. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Центральна нервова система та органи чуття», методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 132 стор.
	9. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Central nervous system and sensory organs», Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 128 р.
	10. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. «Судини та нерви голови і шиї», методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 84 стор.
	11. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O. «Vessels and nerves of head and neck», Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 69 р.
	12. Шерстюк С.О., Панов С.І. «Судини та нерви тулуба і кінцівок», методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2020 р., 136 стор.
	13. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Vessels and nerves of trunk and limbs», part.1: «Vessels of trunk and limbs», Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 70 р.
	14. Sherstiuk S.A., Zubova Y.O., Nakonechna S.A. «Vessels and nerves of trunk and limbs», part.2: «Nerves of trunk and limbs», Methodological instructions for students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2020, 60 р.
	4. ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ В МАСШТАБІ
	УНІВЕРСИТЕТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ


