Звіт завідувача кафедри гігієни та соціальної медицини
медичного факультету
Сотнікової-Мелешкіної Жанни Владиславівни, к.м.н., доц.
про роботу кафедри в 2018/2019 навчальному році
1. Робота з кадрами
1.1. Склад кафедри (49 особи та 42,25 ставок):
1. Загальна кількість науково-педагогічних працівників (49 особи та 42,25ставок);
 основних співробітників – 25 (51,0 % складу кафедри)
 сумісників – 24
2. загальна кількість наукових працівників (немає);
3. кількість докторів наук, професорів - 8 осіб та 4,0 ставок;
4. кількість кандидатів наук, доцентів - 13 осіб та 12,75 ставок;
5. асистентів – 27 осіб та 24,0 ставки
6. старших викладачів – 1 особа, 1,5 ставки
7. кількість доцентів без наукового ступеня (немає);
8. кількість аспірантів, докторантів (немає).
1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами.
 1 співробітник кафедри захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій
раді Д 64.600.06 та здобув науковий ступень кандидата медичних наук: Нестеренко В. Г.
«Вплив медико-соціальних чинників на формування здоров'я академічно здібних дітей
середнього шкільного віку», захист 11.01.2019, диплом ДК №051800.
 4 співробітники кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття
наукового ступеню кандидата медичних наук:
1. Швець А.М. «Розробити гігієнічні заходи з профілактики захворювань підлітків при
їх професійному самовизначенні», термін виконання - 2014-2018. Попередній захист ДУ
«Інститут охорони здоров‟я дітей та підлітків НАМН України» відбувся 12.02.2019,
підготовлено документи для спец.ради.
2. Авдієвська О.Г. «Гігієнічна оцінка умов формування здоров‟язбережуючого
середовища в родинах школярів». Попередній захист ДУ «Інститут охорони здоров‟я дітей та
підлітків НАМН України» відбувся 31.10.2018, готуються документи для спец.ради.
3. Кіндрук М.О. «Гігієнічні основи профілактики перевтоми учнів основної школи в
умовах інтенсифікації їх начальної діяльності», термін виконання - 2015-2019.
4. Голубнича Г.І. «Гігієнічна оцінка впровадження системи освіти академічно здібних
дітей молодшого шкільного віку». Заплановано попередній захист ДУ «Інститут охорони
здоров‟я дітей та підлітків НАМН України» в 2019 р.
 3 співробітники кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття
наукового ступеню доктора медичних наук:
1. Доцент кафедри Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. «Гігієнічна оптимізація навчальної
діяльності академічно здібних та обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
2. Доцент кафедри Меркулова Т.В. «Наукове обґрунтування системи гігієнічних
заходів профілактики порушень здоров‟я підлітків під час професійного навчання».
3. Доцент кафедри Пересипкіна Т.В. «Мультимодальна система профілактики
неінфекційних захворювань серед дітей шкільного віку на основі персоналізованоі медицини».
 1 співробітник кафедри виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового
ступеню доктора біологічних наук:
Доцент кафедри Редька І.В. «Нейродинамічна стурктура інтегративної діяльності
головного мозку дітей при зорових дисфункціях» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин).
 1 співробітник кафедри виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового
ступеню доктора психологічних наук:
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Доцент кафедри Лантух І.В. «Психологічна структура особистісної надійності суб'єктів
підприємницької діяльності» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань
Протягом 2018/2019 н.р. пройдено стажування 14 співробітників кафедри, у т.ч. 1
професор, 4 доцента, 9 асистентів:
1. Доц. Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., проф. Даниленко Г.М., доц. Пономарьова Л.І., ас.
Малярова Л.В., ас. Авдієвська О.Г. - ХНУ, центр післядипломної освіти, «Українська мовапрофесійне спрямування» (210 год.), 04.10-27.12.18.
2. Доц. Боброва О.В., ас. Гаврілова Т.В., ас. Голодько К.А., ас. Голубнича Г.І., ас.
Голубнича О.О., ас. Реброва Ю.В., ас. Сидоренко Т.П. - ДУ «ІОЗДП НАМН України»,
стажування (120 год.), 03.12.18-31.01.19
3.Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. - ХМАПО, стажування «Комунальна гігієна», сертифікат
№ 183 від 13.03.19
4. Доц. Пересипкіна Т.В. - ХМАПО, ТУ «Сучасні соціально-економічні та правові
аспекти управління в охороні здоров'я» (0,5 міс.)
5. Ас. Романова Н.Г. – ХНУ, інститут післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання, «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової
передвищої освіти» (120 год.), 12.11.18-04.01.19
1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих
викладачів і науковців.
На кафедрі з 49 науково-педагогічних працівника - 34 викладача (69,4 %) у віці до 50
років, 10 (20,4 %) у віці від 50 до 60 років та 5 (10,2 %) у віці старше 60 років.
Педагогічний стаж 20 і більше років мають 8 викладачів (16,3 %), 10-19 років – 6 (12,2
%), 7-9 років – 5 (10,2 %), 3-6 років – 16 (32,7 %), менш за 3 роки – 14 (28,6 %)
З метою підвищення рівня викладання здійснюються відвідування занять молодих
спеціалістів завідувачем кафедри та взаємовідвідування лекційних та практичних занять
викладачів згідно з відповідними графіками, затвердженими протоколами засідання кафедри
№ 1 від 29.08.2018р. та № 7 від 08.02.2019 р.
2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації
результатів НДР
З 01.01.2016 р. сумісно із кафедрою педіатрії виконувалась НДР «Розробити медикосоціальні заходи з профілактики виробничо обумовлених захворювань та професійної
непридатності учнівської молоді» (Відповідальні виконавці: ; к.мед.н., доцент Ж.В.СотніковаМелешкіна; к.мед.н., доцент А.В.Летяго) держ. реєстр. № 0115U005738. Роботу завершено у
грудні 2018 р. Заключний звіт затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол №5
від 15.12.2018р.
З 01.01.2019 р. розпочато виконання НДР «Гігієнічне обґрунтування оптимальних
моделей стратегій адаптації до навчальної діяльності ліворуких учнів початкової школи»
(Керівник НДР: д-р фіз.-тех. н., проф. Мартиненко О.В., відповідальні виконавці: к.мед.н.,
доцент Ж.В.Сотнікова-Мелешкіна, асистент Г.Є.Островська), держ. реєстр. № 0119U100634,
строки виконання 01.01.2019 - 31.12.2021.
2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами конкурсу,
проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в 2017 та 2018 роках (номери тем, угод,
контрактів, прізвища керівників).
2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі (ДФФД
України, програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування в 2017 та 2018
роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників).
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2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними
замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2017 та 2018 роках (номери тем,
угод, контрактів, прізвища керівників).
2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з українськими
замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2017 та 2018 роках (номери тем,
угод, контрактів, прізвища керівників).
2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх програмах (навести
назви програм, назви проектів, перелік партнерів).
2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах (навести
назви програм, назви проектів, перелік партнерів).
2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів та їх
результативність.
2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, описи яких
надані до Інноваційного центру університету протягом звітного періоду.
2.9. Монографії, розділи монографій, видані англійською мовою та іншими іноземними
мовами у провідних іноземних видавництвах наукової літератури (надати список).
Монографії
N

Автори:
(ПІБ)

Назва

Видавництво

Рік

Об‟єм
(кількість
сторінок)

2018

555р.
P. 155-162

2019

20

2019

17

з/
п

1

Лантух І.В.
(доц.ХНУ)

2

Лантух І.В.
(доц., ХНУ)
Гульбс О.А.,
Малеев Д.В.,
Литвинова І.Л.,

3

Острополець
С.В. (ст. викл.,
ХНУ)
Anna Markovska.
Ganna S. Isayeva.
Sergyi V.
Ostropolets

З них розділи монографій з об`ємом менше 5 д.а
Research of cognitive style of enterprises Innovations
in science: the
with different level of personal reliability
challenges
of
our
time/Collective monograph. –
Hamilton,
Проблема розвитку особистісної
Psychological safety of the
надійності суб‟єктів підприємницької
personality in the changing
діяльності (розділ монографії)
world: The International
collective monograph of edition
general the professor`s I.V.
Volzhentseva/ Brest-PerejaslovKhmelnizkij
„First do no harm‟: exploring non-evidenceUniversity of Southampton
based practices within the Ukrainian health
sector in Medical Misinformation and Social
harm in Non-Science Based Health
Practices: A Multidisciplinary Perspective.
Editors: Lavorgna, A. and Di Ronco, A., .
Routledge

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та / або ISІ
(надати список).
За 2018/2019 навчальний рік співробітниками кафедри опубліковано більше 100
наукових праць: 60 статей, 51 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 5 патентів
та авторських свідоцтв.
Опубліковано 47 статей, що враховуються системами SCOPUS та / або ISІ. З них 14 – у
виданнях, що входять до наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science), 33 у виданнях, що
входять до наукометричних баз Index Copernicus та ін.
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Статті
Ознака, де опублікована робота: S/I/-S( в SKOPUS),
I (в виданнях, що мають імпакт-фактор) або без ознаки
Автори:
(ПІБ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва роботи

Назва видання,
де опубліковано
роботу

Видавництво

Рік

Том,
номер

Сто
рін
ки

Оз
на
ка

M. V.
Martynenko
(проф., зовн.),
O. K.
Gerasimov,
O. O.
Iastremska
Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)
Romanenko V,
Iermakov S,
Rovnaya O,
Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)
Volodchenko
AA, Rovnaya
OA,
Podavalenko
OV
A.Martynenko
(проф.),
A.Czekanski,
V.Zozulya

Social and marketing
aspects of
transformation
processes in Ukraine in
conditions of European
integration

Financial and
Credit Activity:
Problems of
Theory and
Practice

2018

Vol.
4. –
No.
27

485
496

Wo
S

Functional state of
martial arts athletes
during implementation
process of controlled
activity - comparative
analysis
The prediction of
success in kickboxing
based on the analysis
of morphofunctional,
physiological,
biomechanical and
psychophysiological
indicators
Modeling of Heart
Muscles

Physical Activity
Review

2018

6

8793

Wo
S

Physical
education of
students

2018

22(1)

51–
56.

Wo
S

1

301
315

S

Alexandr
Kuznetsov,
Anastasia
Kiyan, Maria
Lutsenko, Iryna
Chepurko
(доц.), Sergii
Kavun
Oleksii
Nariezhnii,
Egor Eremin,
Vladislav
Frolenko,
Kyrylo
Chernov,
Tetiana
Kuznetsova,
Iryna Chepurko
(доц., ХНУ)
Redka I.V.
(доц.)

Code-dased
cryptosystems from
NIST PQC

Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

Encyclopedia of
Continuum
Mechanics
(doi:10.1007/9783-662-536056_279-1)
2018 IEEE 9th
International
Conference on
Dependable
Systems, Services
and Technologies
(DESSERT)

SpringerVerlag GmbH
Germany

2018

IEEE Xplore
Digital
Library
doi:
10.1109/DESS
ERT.2018.840
9145

2018

282
287

S

Research of Statistical
Properties of Stream
Symmetric Ciphers

2018 International
ScientificPractical
Conference.
Problems of
Infocommunicatio
ns. Science and
Technology (PIC
S&T)

IEEE Xplore
Digital
Library
DOI:
10.1109/INFO
COMMST.20
18.8632138

2018

696
700

S

Specificities of EEG
Activity of the Visual
Neocortex in
Adolescent Boys with
Congenital Visual
Dysfunctions
Coordination abilities
in young football
players for improving

Neurophysiology

Elsiver

2018

Vol.
50,
No. 3

198
202

S

Human Sport
Medicine

Електр.
ресурс

2018

V. 18
№S

7382

S

4

Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

training efficiency
Optimization of
physical training of the
qualified muay thai
athletes of light weight
categories
Analysis of the
physical development
and somatotype of girls
and females involved
into dancing and
gymnastic sports

Arch Budo Sci
Martial Art
Extreme Sport

Електр.
ресурс

2018

V. 14

3143

S

Physical
education of
students,;
https://doi.org/10.
15561/20755279.
2019.0204

Електр.
ресурс

2019

23(2):

7581

Wo
S

Psychophysiological
features of athletes
practicing different
styles of martial arts the comparative
analysis

International
Journal of
Applied Exercise
Physiology
www.ijaep.com
. DOI: 10. 30472
/ijaep.v8i1.299

Електр.
ресурс

2019

Vol.8
No.1

8491

Wo
S

12. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

Studying of physical
development features
of elite athletes of
combat sports by
means of special
indexes. Article.

Електр.
ресурс

2019

Vol.
19, №
1

5157

Wo
S

13. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

The Usefulness of
Performing
Biochemical Tests in
the Saliva of
Kickboxing Athletes in
the Dynamic of
Training
Evaluation of
Orientation and
Efficiency of
Schoolchildren
Nutrition in
Recreational Period

IDO
MOVEMENT
FOR CULTURE.
Journal of Martial
Arts
Anthropology,
DOI:10.14589/ido
.19.1.5
BioMed Research
International
https://doi.org/10.
1155/2019/20143
47 Article ID
2014347,

Електр.
ресурс

2019

Vol.1

7 p.

S

Progress in
Nutrition
[Internet].
27Feb.2019 [cited
28Feb.2019];22(1
). Available from:
http://www.mattio
li1885journals.co
m/index.php/prog
ressinnutrition/arti
cle/view/7441
Public Health
Forum. Journal of
Polish Society of
Public Health
Forum.

Електр.
ресурс

2019

22(1)

28
р.

S

Poland,
Wroclaw

2018

Vol.
IV
(XII),
№2
(45).

161
162

І

Журнал
клінічних та
експериментальн
их медичних
досліджень

Сумський
державний
университет

2018

18
вип

409
415

І

9.

10. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)
Artemieva HP,
Ruban LA,
Merkulova
TV.(доц.,
зовн.),
Galashko MM,
Chernukha OV.
11. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

14. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

15. T. Merkulova
(доц., зовн), K.
Holodko (ас.,
ХНУ), V.
Merkulov (ас.,
зовн)
16. А.М. Швець
(ас., ХНУ) ,
Ю.М. Швець,
Г.В.
КоробковаАржаннікова
(ас., ХНУ)

Medical aspects of
professional orientation
of youth in the field of
public health

Modern Kharkiv
teenagers attitude to
health and healthy
lifestyle

5

17. Г. М.
Даниленко, О.
Щербакова,
О. Г. Авдієвськ
а (ас., ХНУ)
18. Даниленко
Г.М. (проф.),
Кіндрук М.О.
(асист.)

Система заходів
збереження та
зміцнення здоров‟я
дітей шкільного віку
в умовах родини
Навчальна успішність
учнів основної школи
та її вплив на стан
здоров‟я

Проблеми
безперервної
медичної освіти
та науки

19. Даниленко
Г.М. (проф.),
Летяго Г.В.,
Водолажський
М.Л. (ас.),
Авдієвська
О.Г. (ас.),
Савєльєва Л.М.
20. Даниленко
Г.М. (проф.),
Летяго Г.В.,
Авдієвська
О.Г. (ас.),
Савельєва
Л.М.,
Матвієнко
О.В.,
Хмілевська
І.Г.,
Разинькова
Н.С.
21. Кулик О.В.,
Майоров
О.Ю.

Особливості
харчування
студентської молоді
як важливого
компонента
здоров'язберігаючої
поведінки

Науковий
журнал
«Молодий
вчений»

Особливості
здоров‟язберігаючої
пове дінки та
самооцінки здоров‟я
студентської
молоді

Журнал «Вісник
соціальної
гігієни та
організації
охорони
здоров‟я
України»

Інформативні
показники
нелінійного
аналізу ЕЕГ у хворих
з
синдромами
посткоматозного
порушення свідомості
після тяжкої черепномозкової травми в
динаміці її
відновлення
Psychological
characteristics of
training of enterprises
to special activity and
development of
professional reliability

Клін. інформат. і
Телемед.

22. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

23. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

Вплив емоційного
компоненту на
надійність
особистості
підприємця

Журнал «Наука і
освіта»

Вісник
Харківського
національного
університету
імені В.Н.
Каразіна: зб.
наук. праць.
Серія
«Психологія».
Актуальні
проблеми
психології:
Збірник
наукових праць
Інституту
психології імені
Г.С. Костюка
НАПН України.
Психологія

6

2018

№4

1014

І

Південноукра
їнський
національний
педагогічний
університет
ім. К.Д.
Ушинського
Видавництво
«Молодий
вчений»

2018

№ 78

2227

І

2018

N8
(60) \
2018

293
298

І

ДВНЗ
«Тернопільсь
кий
державний
медичний
університет
імені І.Я.
Горбачевсько
го МОЗ
України»

2018

2(76)/
2018

4-8

І

2018

Т.13,
Вип.
14.

52–
68.

І

Вид-во ХНУ
ім.. В.Н.
Каразіна

2018

Вип
65

6064

І

Київ.: ДП
«Інформаційн
о-аналітичне
агентство»

2018

Том
Х
Вип.
32

5969

І

навчання.
Генетична
психологія.
Медична
психологія.
Психологічний
часопис: збірник
наукових праць/
Ред. С.Д.
Максименка.

24. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

Дослідження
ціннісно-смислової
сфери підприємців з
різним рівнем
особистісної
надійності

25. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

Розуміння особистої
надійності суб‟єктів
підприємницької
діяльності в контексті
концепції
вертикального
розвитку та
соціальноеволюційної теорії
спіральної динаміки
Роль особистісної
надійності
підприємця в
забезпеченні
ефективності його
професійної
діяльності

Теорія і
практика
сучасної
психології.

Структура
індивідуальнопсихологічних
особливостей
підприємців з різним
рівнем особистої
надійності
Структурнофункціональна
модель розвитку
особистісної
надійності суб‟єктів
підприємницької
діяльності

Fundamental and
applied researches
in practice of
leading scientific
schools.

26. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

27. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)
Малеев Д.В.

28. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

29. Лантух І.В.
(доц.)

Psychological features
of the relationship the
parameters of moral
and legal reliability and
adaptive capabilities of
business entities

30. Лантух І.В.
(доц.)

До проблеми
психологічної
надійності суб‟єктів
підприємницької
діяльності

31. Лантух І.В.

Дослідження

Теоретичні і
прикладні
проблеми
психології:
збірник
наукових праць.

Наукові записки
Національного
університету
«Острозька
академія». Серія
«Психологія»:
збірник
наукових праць.
– Острог
Fundamental and
applied researches
in practice of
leading scientific
schools.
Науковий вісник
Херсонського
державного
університету:
Збірник
наукових праць.
Серія
«Психологічні
науки»
Психологічний

7

К.: Інститут
психології
імені Г.С.
Костюка
Національної
академії
педагогічних
наук України
Запоріжжя,

2018

№7
вип
17

5777

І

2018

№6

1116

І

Сєвєродонець
к: Вид-во
Східноукраїн
ського
національног
о
університету
імені В. Даля.
– Со-publ.:
Publishing
office: Accent
Graphics
Communicatio
ns – Hamilton,
ON, Canada
НаУОА,

2018

Том
3

117
127

І

2018

Vol.
29

1122

І

2018

№7

5358

І

Со-publ.:
Publishing
office: Accent
Graphics
Communicatio
ns Hamilton,
ON. Canada
Херсонський
державний
університет

2018

Vol
27 (3)

8188

І

2018

Вип.
2. –
.Т.1

6973

І

Київ:

2018

№ 6.

140

І

(доц.)

індивідуальних
психологічних
чинників, що
визначають
особистісну
надійність суб‟єктів
підприємницької
діяльності
Дослідження
психологічних
особливостей
мотиваційної сфери
суб‟єктів
підприємницької
діяльності з різним
рівнем особистої
надійності

часопис: збірник
наукових праць /
за ред. С.Д.
Максименка.

33. Лантух І.В.
(доц.)

Концептуальні
підходи до розвитку
проблеми надійності
в психологічній науці

34. Лантух І.В.
(доц.)

Психологічні аспекти
та характеристики
ризику особистості в
підприємницькій
діяльності

35. М.Л.
Водолажський
(ас., ХНУ),
О.А. Будрейко
(проф., зовн.),
Т.П.
Сидоренко
(доц., ХНУ),
Т.В. Фоміна,
Т.В. Кошман
36. Ж. В. Сотніков
а–Мелешкіна
(зав.каф.,
ХНУ),
О. Г. Авдієвськ
а (ас., ХНУ)
Я. А. Ісаєва
(студ.)
37. Пересипкіна
Т.В. (доц.)

Актуальні питання
трансферу знань та
медичних технологій
за напрямком
«Дитяча
ендокринологія»

Науковий вісник
Херсонського
державного
університету:
Збірник
наукових праць.
Серія
«Психологічні
науки».
Науковий вісник
Херсонського
державного
університету:
Збірник
наукових праць.
Серія
«Психологічні
науки».
Український
журнал дитячої
ендокринології

Журнал
«Проблеми
безперервной
медичної освіти
та науки»

32. Лантух І.В.
(доц.)

38. Пересипкіна
Т.В. (доц.,
зовн.),

Характеристика
харчового
статусу учнівської
молоді
в системі
профілактики
неінфекційних
захворювань
Суб‟єктивна оцінка
здоров‟я дітей,
соціальні
детермінанти його
формування
Медична допомога
дітям у навчальних
закладах: стан,

–
Вип.
16.

154

2018

37
(4).
Том І
(23)

4656

І

Херсонський
державний
університет

2018

Вип.
4.

4853

І

Херсонський
державний
університет

2018

Вип.
3. –
.Т.1.

7378

І

2018

№ 3.

11–
16

І

Харківська
медичне
академія
післядипломн
ої освіти

2018

№4(3
2)

2731

I

Сучасна
педіатрія

Мед-експерт

2018

4

4448

I

Журнал
«Здоровье
ребенка»

Іздательский
дом
Заславский»

2018

7

698
703

I

Гуманітарний
вісник ДВНЗ
«ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет ім..
Григорія
Сковороди»

8

Інститут
психології
імені Г.С.
Костюка
Національної
академії
педагогічних
наук України
Гнозис

Сидоренко
Т.П. (доц.,
ХНУ),
Пересипкіна
А.М. (ас.,
зовн.),
Кіндрук М.О.
(ас., ХНУ)
39. Подрігало
Л.В.(проф.,
зовн.)

40. Майоров О.Ю.,
Фенченко В.Н.

41. Пархоменко Л.
Турчина С.І.
(проф., зовн.)
Страшок Л.
Косовцова Г
Кашкалда Д.
Завеля Е.
Ісакова М.
Єщенко А.
42. Турчина
С.І.(проф.,
зовн.)

43. Лантух І.В.
(доц., ХНУ)

44. Кіндрук М.О.
(ас., ХНУ)

45. Водолажський
М.Л.(ас.,
зовн.),
Летяго Г.В. ,
Чернуський
В.Г.,
Говаленкова

проблеми та
перспективи розвитку

Evaluation of Physical
Development in
Ukrainian City Pupils
During 35 Year Monitoring Period
(1974 – 2009). Article.
Метод
выявления на ранних
стадиях больных с
расстройствами
шизофренического
ряда из групп
больных
с
«функциональными»
психозами на основе
скейлинговых
показателей ЭЭГ
Печінкові прояви
метаболічного
синдрому в
педіатричній практиці

Coll. Antropol.
Електр. ресурс

2018

42
(2018
)1

712

I

Клін. інформат. і
Телемед.

2018

Т.13,
Вип.
14.

37–
46.

І

Український
журнал дитячої
ендокринології

2019

№1

3844

І

Особливості
функціонального
стану системи СТГ –
ІРФ-1
у хлопців із різним
перебігом пубертату
та дифузним
нетоксичним зобом
Психологічний
супровід розвитку
особистісної
надійності
підприємців у
навчанні та
професійній
діяльності
Гігієнічні аспекти
навчальної діяльності
учнів середнього
шкільного віку та її
вплив на стан
здоров‟я
Проблеми
тютюнопаління серед
студентської молоді
за умов високої
професійної
спрямованості

Український
журнал дитячої
ендокринології

2019

№1

4953

І

Науковий вісник
Херсонського
державного
університету.
Серія
«Психологічні
науки».

Херсонський
державний
університет.

2019

Вип.
1

5661

І

Журнал
«Східноукраїнсь
кий медичний
журнал»

Сумський
державний
університет

2019

7–1

110

I

Журнал
«Проблеми
безперервной
медичної освіти
та науки»

Харківська
медичне
академія
післядипломн
ої освіти

2919

№1

5458

I

9

46.

47.

48.

49.

О.Л.,
Савельєва Л.М.
(студ.)
Пересипкіна
Т.В (доц.,
зовн.),
Сидоренко
Т.П.(доц.,
ХНУ),
Пересипкіна
А.М.
(ас., зовн.)
Нартов П.В.,
Якущенко
В.А.,
Боброва О.В.
(доц., ХНУ),
Винникова
Н.В.
M. V. Martynen
ko (проф.,
зовн.), N. M.
Lysytsia, T. I.
Prytychenko
Боброва О.В.
(доц., ХНУ),
Бодня К.І.

50. Острополець
С.В. (ст.викл.,
ХНУ)

51. Даниленко
Г.М. (проф.,
зовн.),
Щербакова
О.О.

52. ДаниленкоГ.М.
(проф., зовн.),
Турчина С.І.
(проф., зовн.),
Костенко.Т.П.
Романова Н.Г.
(ас., ХНУ)
53. Дынник В.А.
(проф., зовн.)
Дынник А.А.
54. Кирилова О.О.
(ас., зовн.)

Динаміка стану
здоров‟ядітей та
підлітків Харківській
області

Журнал
«Проблеми
безперервной
медичної освіти
та науки»

Оптимизация ранней
диагностики острых
бактериальных
менингитов

2919

№1

510

I

Міжнародний
медичнй журнал

2019

№1

8688.

I

Innovations in
marketing of economic
educational services

Scientific Bulletin
of Polissia

2018

№2(1
4)

212
220

Покращення процесу
моніторингу та
контролю за
ефективністю
лікування паразитозів
в Україні шляхом
застосування методів
молекулярної
паразитології
Питання захисту
електронних
медичних даних в
Україні.

Scientific
discussion

(Praha, Czech
Republic)

2018

№ 20

3-8

Збірник
наукових праць
«Інформаційні
системи та
технології в
медицині» (ISM2018),
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник

ХНУРЄ,
Харківський
національний
університет
радіоелектро
ніки

2018

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

614

Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

6771

2019

N
2(3)

2019

1 (27)

Активноконструктивна
стратегія розбудови
сприятливого
освітнього
середовища для
академічно здібних
учнів в умовах нової
української школи
Скрутні життєві
обставини та
фізичний розвиток
дитини

Characteristics of
Pubertal Development
in Modern Girls in
Ukraine
Психологічні
особливості хлопців
із затримкою

Global academics
International
Journal of
Advance
Researches
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,

10

Харківська
медичне
академія
післядипломн
ої освіти

ДУ «ІОЗДП»

2 с.

5154

55. Кирилова О.О.
(ас., зовн.),
Цирюлик С.М..
Нікітіна Л.Д.
56. Люта Л. В.
Носова О. М.,
Пересипкіна
Т.В. (доц.,
зовн.)

статевого розвитку та
підходи до їх
психологічного
супроводу
Гендерні особливості
стану підлітків із
цукровим діабетом 1
типу в умовах
стаціонарного
лікування
Лікувальна фізична
реабілітація при
порушеннях постави
та сколіозу у дітей та
підлітків

57. Михановська
Н.Г.(проф.,
зовн.),
Штриголь Д.В.,
Луценко Е.Л.,
Куратченко І.Е.
58. Сидоренко Т.П
(доц., ХНУ)
Пересипкіна
Т.В. (доц.,
зовн.)
Голубнича Г.І.
(ас., ХНУ),
Пересипкіна
А.М. (ас.,
зовн.)
59. Турчина С.І.
(проф., зовн.)
Нікітіна Л.Д
Юдченко О.Е.

Насилие над детьми:
определение,
распространенность
причины

60. Турчина
С.І.(проф.,
зовн.),
Косовцова
Г.В.,
Костенко Т.П.

Тиреоїдна
недостатність та
фізичний розвиток
підлітків

Тенденції фізичного
розвитку у дітей та
підлітків, огляд
літератури та даних
власних
досліджень

Особливості
фізичного розвитку
підлітків, хворих на
цукровий діабет

український
міжвідомчий
збірник
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

5557

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

9698

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

3843

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

99102

Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник
Охорона
здоров‟я дітей та
підлітків,
український
міжвідомчий
збірник

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

6366

ДУ «ІОЗДП»

2019

1 (27)

7276

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою.
 Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей
шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини. Науковопрактична конференція з міжнародною участю (м.Харків, 15-16 листопада 2018 року).
 Актуальні питання сучасної медицини: XVІ Міжнародна наукова конференція
студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців (м. Харків, 28-29 березня 2019
року).
2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою:
 Проблеми сьогодення в педіатрії: ІV щорічна науково-практична конференція
молодих вчених з актуальних питань педіатрії (м.Харків, 4 квітня 2019 року).
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 Науковий симпозіум «Фізичний розвиток дитини як індикатор стану здоров‟я і
соціального благополуччя» м. Харків, 16.05.2019.
 Науково-практична конференція «Здоров‟я сприятливе освітнє середовище сучасного
закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції» м. Харків, 23-24.05.2019.
2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і техніки,
стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, НАН України.
2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати:
 Під керівництвом викладачів кафедри студентами медичного факультету
підготовлено 6 виступів на XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів,
докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (м. Харків,
25-26 квітня 2019 року) із публікацією тез.
N
з/
п

Студент
(ПІБ)

Назва роботи

1

3
Стецюра
К.Ю.

4
Гендерні особливості
формування стилю харчування у
студентів-медиків

Сакун А.Р.

Гігієнічна оцінка способу життя
студентів як одного з факторів
ризику розвитку гострого
порушення мозкового кровообігу
в молодому віці
Hygienic assessment of nutritional
habits of foreign medical students,
considering the characteristics of
their food culture
Характеристика харчового
статусу студентів як складова
системи профілактики
неінфекційних хвороб
The effect of poor sleep on student
healthprevention of insomnia

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Agwu
Chigborum
Charles
Ісаєва
Ярослава
Dankwah
Philip
Sedem
Mensah
Evans

Назва видання, де
опубліковано роботу
(назва журналу, збірки
і т.д.)
5
Сбірник тез XVI
Міжнародна наукова
конференцій студентів,
молодих вчених та
фахівців «Актуальні
питання сучасної
медицини»
28-29.03.19

Рік

Науковий
керівник

Стр.

7
2019

8
СотніковаМелешкіна Ж.
В.,к.мед.н.,
доцент

9
253254

2019

СотніковаМелешкіна Ж.
В.,к.мед.н.,
доцент

231

2019

Halyna
Holubhycha
assistent

-//-

-//-

311312

2019
Авдієвська О.Г.,
асистент

-//-//-

Gender difference inthe nutrition of
students.influence of nonregularfood on population health.

2019

KorobkovaArzhannikovaG.V
., assistent

2019

KorobkovaArzhannikovaG.V
., assistent

-//-

111112
328329

356357

 За результатами наукових студентських робіт у співавторстві викладачів та
студентів опубліковано 4 наукові статті у фахових журналах.
N
Автори:
з
(ПІБ)
/
п
1
3
1. Ж. В. Сотнікова–
Мелешкіна
(зав.каф., ХНУ),
О. Г. Авдієвська

Назва роботи

4
Характеристика
харчового
статусу учнівської
молоді

Назва видання,
де опубліковано
роботу

Видавництво

Рік

Том,
номер,
випуск

5
Журнал
«Проблеми
безперервной
медичної освіти

6
Харківська
медичне
академія
післядипломно

7
2018

8
№4(32)

12

Сто
рін
ки
9
2731

Оз
на
ка
10
I

(ас., ХНУ)
Я. А. Ісаєва (студ.)
2. Водолажський
М.Л.(ас., зовн.),
Летяго Г.В. ,
Чернуський В.Г.,
Говаленкова О.Л.,
Савельєва Л.М.
(студ.)
3. Ж. В. Сотнікова–
Мелешкіна
(зав.каф., ХНУ),
О. Г. Авдієвська
(ас., ХНУ)
Я. А. Ісаєва (студ.)

4. Agwu Chigborum
Charles (студ.)
Halyna Holubhycha
(ас., ХНУ),
Liudmyla
Maliarova (ас.,
ХНУ),

в системі
профілактики
неінфекційних
захворювань
Проблеми
тютюнопаління
серед студентської
молоді за умов
високої професійної
спрямованості

та науки»

ї освіти

Журнал
«Проблеми
безперервной
медичної освіти
та науки»

Харківська
медичне
академія
післядипломно
ї освіти

2919

№1

5458

I

Вплив родини на
формування
харчового статусу
студентської
молоді, харчові
звички майбутніх
батьків

Журнал
«Здоровье
ребенка»

Іздательский
дом
Заславский»

2018

7

698
703

І

Hygienic features of
the diet of foreign
medical students
considering their
national cultures

Actual problems
of modern
medicine

Актуальні
проблеми
сучасної
медицини,
Харківський
національний
університет
імені В. Н.
Каразіна

2019

3

3642

І

 У 2018/19 н.р. студенти медичного факультету під керівництвом викладачів кафедри
брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:
1. Ісаєва Ярослава «Характеристика харчового статусу студентів як невід‟ємна частина
профілактики неінфекційних хвороб» (науковий керівник: асистент Авдієвська О.Г., к.м.н.,
доц., Сотнікова-Мелешкіна Ж.В.) - ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Медицина», 27 березня 2019 року, ХНМУ.
2. Agwu Chigborum Charles «Гігієнічні особливості харчування іноземних студентівмедиків з урахуванням їх національних культур» («Hygienic Assessment of The Diet of Foreign
Medical students considering their national cultures») (науковий керівник: асистент Голубнича
Г.І., к.м.н., доц., Сотнікова-Мелешкіна Ж.В.) - Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт зі спеціальності «Профілактична медицина» (англійською мовою), КНМУ.
Роботи отримали відзнаку за актуальність та соціальну значимість досліджень.
 Викладачі кафедри здійснювали керівництво підготовкою наукових робіт учнів на
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН України:
- робота Омельянчук Анни Андріївни, учениці 10 класу Харківського ліцею № 89
Харківської міської ради Харківської області за темою «Якість життя як один із критеріїв
адаптації до навчальної діяльності учнів молодшої школи», науковий керівник доцент
Пономарьова Л.І. – І місце у І турі, та ІІІ місце у ІІ турі конкурсу у секції валеологія.
- робота Кузьменка Артема Віталійовича, учня 9-А класу Харківського ліцею № 89
Харківської міської ради Харківської області за темою «Особливості адаптації до навичок
письма у ліворуких першокласників», науковий керівник доцент Загороднєва О.В. - І місце у І
турі, та ІІІ місце у ІІ турі конкурсу у секції біологія людини.
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3. Результати роботи із забезпечення якості освіти
3.1. Навчальне навантаження кафедри складає 25052 годин на рік; середнє
навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) – 592,95 годин/ 1ст. НПП.
3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців.
Спеціальність «Лікувальна справа» акредитована та ліцензована з 2019 р.
3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачірозробників).
Викладання дисциплін кафедри проводиться згідно стандартного навчального плану
підготовки фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа» для студентів 5,6 курсів та зі
спеціальності «Медицина» для студентів 2-4 курсів , затвердженого МОЗ та МОН України.
Нові навчальні дисципліни цим планом не передбачені.
3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
За планом роботи кафедри проводяться зустрічі з випускниками медичних коледжів та
шкіл м. Харкова та інформація про кафедру та факультет розміщується на веб-сайті
факультету.
3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без
грифу МОН України) (надати список):
Протягом року Вченою радою факультету та Науково-методичною радою університету
було затверджено 29 навчально-методичних видань, у т.ч. 19 англійською мовою.
№
з/
п

Автор

1.

Пересипкіна
Т.В., Нестеренко
В.Г.,
Кіндрук М.О.
С.М.Воробйов,
А.В.Дєдкова

2.

3.

Редька І.В.

4.

Меркулова Т.В.,
СотніковаМелшкіна Ж.В.,
Меркулов В.

5.

Даниленко Г.М.,
СотніковаМелшкіна Ж.В.,
Авдієвська О.Г.
Пономарьова

6.

Назва видання

Working note-book.
Module 2. Social
medicine.
Simulator study guide
for a projection
Medical Informatics» з
курсу "Медична
інформатика" для
англомовних
студентів.
Методика гігієнічної
оцінки виробничого
пилу та промислових
отрут як факторів
професійної
шкідливості
“Assessment of state of
environment and its
effects on the
population health
(hygiene and ecology)
General questions of
hygiene and ecology
Розділ 1 «Соціальна

Назва
видавництва,
місце та рік
видання,
кількість
сторінок
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2018. – 112 с.
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2018. – 20 c.

Затв. ВР
факультет
у

Затв.
метод.
коміс.

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять
Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР №11,
від
29.08.18
Протокол
ВР №1,
від
12.09.18

Протокол
НМР ХНУ
№1 від
31.10.18р
Протокол
НМР ХНУ
№1 від
31.10.18р

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2018. – 95 с.

Навчальнометодичний посібник
для підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР №1,
від
12.09.18

Протокол
НМР ХНУ
№1 від
31.10.18р

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2018 -73 с.

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР №11,
від
29.08.18

Протокол
НМР ХНУ
№1 від
31.10.18р

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2018.
Харків: ХНУ

Робочий зошит для
студентів

Протокол
ВР №2,
від
17.10.18
Протокол

Протокол
НМР ХНУ
№1 від
31.10.18р
Протокол
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Вид видання

Робочий зошит для

Л.І.,
Загороднєва О.В.

медицина і
організація охорони
здоров'я»

імені В.Н.
Каразіна,
2018. – 108 с.

студентів

ВР №5
від
19.12.18 р.

НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18р.

7.

Голубнича Г.І.,
СотніковаМелешкіна Ж.В.,
Голубнича О.О.

«New ways in
occupational health
(for independent work
of students)

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 61 с

Навчальнометодичний посібник
для підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР №3
від
21.11.18 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18р.

8.

Боброва О.В.,
Кіндрук М.О.,
Нестеренко В.Г.

«Methods of study and
evaluation of factors
that affect health»

Методичні
рекомендації до
практичних занять

9.

Сидоренко Т.П.,
Кіндрук М.О.,
Нестеренко В.Г.

«Medical and social
aspects of demography.
Methods of studying
and evaluating of
demographic
indicators»
Розділ 1.
Загальні питання
гігієни та екології

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 23 с
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 25 с

Протокол
ВР №3
від
21.11.18 р.
Протокол
ВР №3
від
21.11.18 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18р.
Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 120 с
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 23 с

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять
Методичне видання
для англомовних
студентів

Протокол
ВР №5
від
19.12.18 р.
Протокол
ВР №5
від
19.12.18 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18 р.
Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18 р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019.
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. - 126 с.
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. - 126 с.

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять
Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять
Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР №2,
від
17.10.18
Протокол
ВР №11,
від
29.08.18
Протокол
ВР №2,
від
17.10.18

Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18 р.
Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18 р.
Протокол
НМР ХНУ
№ 2 від
6.12.18 р.

«Prevention of the
effects of weather and
climate on human
health»

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. - 32 с.

Методичне видання
для англомовних
студентів

Протокол
ВР № 9
від
17.04.19 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 9 від
15.05.19р

«Hygiene of hospital»

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. - 48 с.

Методичне видання
для англомовних
студентів

Протокол
ВР № 9
від
17.04.19 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 9 від
15.05.19р

"Hygiene of labor"

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. - 50 с.

Методичне видання
для англомовних
студентів

Протокол
ВР № 9
від
17.04.19 р.

Протокол
НМР ХНУ
№ 9 від
15.05.19р

"Законодавчі основи

Харків: ХНУ

Методичне видання

Протокол

Протокол

10. Корженевський
С.В.
11. Пересипкіна
Т.В.,
Кіндрук М.О.,
Нестеренко В.Г.
12. Пересипкіна
Т.В.,
Нестеренко В.Г.
13. Даниленко Г.М.
Авдієвська О.Г.
Дудник І.В.
14. Ж.В. СотніковаМелешкіна,
О.Г. Авдієвська,
І.В. Дудник,
Г.І. Голубнича.
15. СотніковаМелешкіна
Ж.В.,
КоробковаАржаннікова
Г.В.,
Гаврилова Т.В.
16. СотніковаМелешкіна
Ж.В.,
КоробковаАржаннікова
Г.В.
17. СотніковаМелешкіна
Ж.В.,
КоробковаАржаннікова
Г.В.,
Островська Г.Є.
18. Голубнича О.О.,

Social Medicine and
Health Organization as
a science. Subject,
methods, significance
for public health
practice
Social Мedicine,
Оrganization and
Еconomics of Health
Сare 6 курс
Hygiene and ecology
as a science. Part 1. 2
курс
Hygiene and ecology.
Part 2. 3 курс
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Методичні
рекомендації до
практичних занять

Резніченко О.Г,
Голубнича Г.І.
19. О.В. Боброва,
Г.Є. Островська,
Г.В. КоробковаАржаннікова

20. Чепурко І.П.,
Малярова Л.В.
21. СотніковаМелешкіна Ж.В.,
Дуднік І.В.,
Реброва Ю.В
22. Мартиненко
О.В.,
Малярова Л.В.,
Острополець
С.В.
23. ВоробйовС.М.,Р
омановаН.Г.,Чеп
уркоІ.П.

24. СотніковаМелешкіна Ж.В.,
Голодько К.А,
Гаврилова Т.В.

25. СотніковаМелешкіна Ж.В.,
Дуднік І.В.,
Реброва Ю.В.
26. СотніковаМелешкіна Ж.В.,
Дуднік І.В.,
Реброва Ю.В.

27. Єрмаков Л.В.,
Голодько К.А.

проведення
санітарного нагляду в
галузі гігієни праці"

імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 45 с

для англомовних
студентів

ВР № 9
від
17.04.19 р.

«Biosphere and its
components,
environmental factors.
The concept of
hygienic standard of
hygiene and the
principles of
normalization»
«Європейський
стандарт
комп‟ютерної
грамотності»
Assessment of the
individual nutritional
status of the organism:

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 47 с

Методичне видання
для англомовних
студентів

Протокол
ВР № 9
від
17.04.19 р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 60 с
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. –26 с.

Протокол
ВР № 10
від
15.05.19 р.
Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Методичні
рекомендації до курсу
„Європейський
стандарт
комп‟ютерної
грамотності”.
Частина 1. –
Робочий зошит для
англомовних
здобувачів. Study
guide textbook in
Medical Informatics ,
part 1.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 44 с.

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять
Методичні
рекомендації для
іноземних здобувачів
вищої освіти до
елективного курсу
"Нутрицiологiя"
Методичні
рекомендації до
практичних занять

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. –

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Мікроклімат і його
гігієнічне значення.
Методика визначення
та гігієнічна оцінка
температурновологісного режиму
та швидкості руху
повітря, їх вплив на
теплообмін людини:
Tropical hygiene:

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. –33 с.

Методичні
рекомендації для
україномовних
здобувачів вищої
освіти до дисципліни
"Гігієна та екологія"

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 50 с.

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Nutrition and health.
Scientific fundamentals
of rational nutrition.
Alimentary diseases
and their prevention.
Alternative and nontraditional types of
food:
Основи організації та
проведення
санітарного нагляду і
медичного контролю

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019.–26 с.

Методичні
рекомендації для
іноземних здобувачів
вищої освіти до
дисципліни "Гігієна
та екологія"
Методичні
рекомендації для
іноземних здобувачів
вищої освіти до
елективного курсу
"Нутрицiологiя"
Методичні
рекомендації до
практичних занять з
дисципліни

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 14 с.
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Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

НМР
ХНУ№ 9
від
15.05.19р
Протокол
НМР
ХНУ№ 9
від
15.05.19р

Протокол
НМР ХНУ
№ 6 від
29.05.19р

28. Єрмаков Л.В.,
Голодько К.А.

29. Пономарьова
Л.І.,
Загороднєва О.В.

за харчуванням
особового складу
цивільних формувань
та населення у
польових умовах:
Організація та
проведення
санітарного нагляду
за польовим
розміщенням
цивільних формувань
та потерпілого
населення при
надзвичайних
ситуаціях:
Соціальна медицина і
організація охорони
здоров'я: робочий
зошит для підготовки
к практичним
заняттям для
здобувачів вищої
освіти 3 року
навчання. Розділ 1

«Військово-медична
підготовка» для
здобувачів вищої
освіти
Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 14 с.

Методичні
рекомендації до
практичних занять з
дисципліни
«Військово-медична
підготовка» для
здобувачів вищої
освіти

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

Харків: ХНУ
імені В.Н.
Каразіна,
2019. – 109 с.

Робочий зошит для
самостійної
підготовки до
практичних занять

Протокол
ВР № 11
від
19.06.19р.

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету
(надати список).
3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами,
розміщеними на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників,
навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів,
завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо).
На сайті медичного факультету розміщено робочі програми усіх навчальних дисциплін,
які викладаються на кафедрі. Готуються для розміщення на сайті електронні версії
підручників, навчальних посібників, інформаційні пакети дисциплін, лекційні презентації,
матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, приклади
екзаменаційних білетів.
3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту.
Функціонує сайт кафедри - http://medicine.karazin.ua/departments/kafedri/kafedra-gigienita-sotsialnoi-meditsini.
3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.
Відкриті лекції, відвідування занять завідувачем кафедри та взаємовідвідування
лекційних та практичних занять викладачів проведено згідно з відповідними графіками,
затвердженими на засіданні кафедри № 1 від 29.08.2018р. та № 7 від 08.02.2019 р., про що
зроблено відповідні записи у «Журналі взаємних і контрольних відвідувань занять науковопедагогічних і педагогічних працівників кафедри».
3.11. Оновлення форм і методик викладання.
Викладачі кафедри розробляють та використовують у навчальному процесі
мультимедійні презентації за темами лекційних та практичних занять.
Підготовлено робочі зошити для вітчизняних студентів українською мовою та для
іноземних студентів англомовної та російськомовної форми навчання з дисциплін «Гігієна та
екологія», «Соціальна медицина та організація охорони здоров‟я», «Нутриціологія»,
«Медична інформатика».
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3.13. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання,
запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою (надати
назви курсів, прізвища викладачів-розробників).
Заочної форми навчання з підготовки фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа» не
передбачено навчальним планом.
3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які
беруть участь у викладанні)
 На кафедрі англійською мовою викладаються дисципліни: «Гігієна та екологія» (2,3,
6 курс), «Соціальна медицина та організація охорони здоров‟я» (4,5,6 курси), «Медична
інформатика» (2 курс), курс за вибором «Нутриціологія» (3 курс). У викладанні цих дисциплін
беруть участь 33 НПП, які володіють англійською мовою на рівні не нижче В2.
3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати.
Усі бюджетні випускники медичного факультету працевлаштовуються МОЗ України.
3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності
працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь у
програмах спільних дипломів.
На медичному факультеті навчається понад 4 тисяч іноземних студентів з 60 країн
світу. Випускники факультету працюють в багатьох країнах СНД та дальнього зарубіжжя.
3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво
Наводяться дані про виконання існуючих угод про співробітництво, роботу з укладання
нових угод, результати цієї діяльності.
5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами
Наводяться дані про роботу кураторів, роботу в гуртожитку, участь в організації дня
факультету, спортивних змагань тощо).
20 викладачів кафедри (доц. Воробйов С.М., доц. Корженевський С. В., доц. Лантух
І.В., доц. Пономарьова Л.І., доц. Сидоренко Т.П., доц. Чепурко І.П., ст.викл. Острополець
С.В., ас. Авдієвська О.Г., ас. Гаврилова Т.В., ас. Голубнича Г.І., ас. Голубнича О.О., ас.
Дудник І.В., ас. Єрмаков Л.В., ас. Кіндрук М.О., ас. Коробкова-Аржаннікова Г.В., ас.
Малярова Л.В., ас. Нестеренко В.Г., ас. Романова Н.Г., ас. Реброва Ю.В., ас. Островська А.Є.)
протягом навчального року виконували обов‟язки кураторів студентів 3-го та 5-го курсів.
Щосереди проводилися кураторські часи за рекомендованим деканатом тематичним
планом.
6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки
Робота проводиться згідно існуючих нормативних документів та наказів ректора
університету. На кафедрі є журнал з БЖД де щорічно ведеться облік інструктажів
співробітників кафедри та студентів, які проходять виробничу практику на базі кафедри.
6. Завдання кафедри у наступному навчальному році
Завдання кафедри відображені в плані роботи кафедри на наступний навчальний рік,
який затверджено в серпні 2019 року.
У рамках Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані
наступні заходи:
Університетська наука:
- брати активну участь у підвищенні конкурентоздатності університетської науки в
масштабі світового академічного простору;
18

- сприяти своєчасному захисту кандидатських та докторських дисертацій;
- сприяти подальшому залученню студентів до наукової роботи;
- продовжувати виконання кафедрою науково-дослідних робіт;
- зберігати високі рівні публікацій статей у виданнях що індексуються у міжнародних
наукометричних базах.
Освітня діяльність:
- забезпечити втілення компетентнісного підходу в навчально-виховний процес;
- активізувати підвищення практичної підготовки студентів;
- сприяти підвищенню інформаційно-комп‟ютерної компетентності всіх учасників
освітнього процесу;
- забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 75%
викладачів;
- втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на
основі закордонного досвіду;
- проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і корегувати
згідно до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи;
Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі:
- розширювати міжнародне співробітництва, пошук нових партнерів для заключення
договорів про міжнародне співробітництво;
- підтримувати зв'язок із випускниками, що працюють за кордоном;
- забезпечити проходження викладачами кафедри стажування у закордонних
університетах для обміну досвідом;
- на сайті факультету та кафедр оперативно оновлювати інформацію про освітні
програми кафедри.
Університетський менеджмент:
- брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за
рахунок планування кураторських годин, знайомства студентів молодших курсів з музейними
об'єктами ХНУ та інших заходів;
- сприяти оптимізації управлінських рішень в роботі кафедри та впровадженню
електронного документообігу тощо;
- сприяти залученню студентського активу до організації навчального процесу та
оцінки його якості;
- сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, підвищенню
рівня володіння іноземною мовою.

Завідувач кафедри

____________________
підпис

25.10.2019 р.
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Сотнікова-Мелешкіна Ж.В.

