


3. Заслухавши та обговоривши доповідь завідувачки кафедри інфекційних 

хвороб та клінічної імунології Т. І. Лядової, Вчена рада ухвалила: 

рекомендувати до включення до тематичного плану наукових досліджень та 

розробок університету науково-дослідну роботу кафедри інфекційних хвороб та 

клінічної імунології за темою: «Клінічна оцінка набору «Bioneer Q-RFIA on IRON 

qPCR» для виявлення мікобактерій туберкульозу та стійкості до рифампіцину, 

ізоніазиду, фторхінолонів та аміноглікозидів», призначити науковим керівником 

роботи д.мед.н., професора Лядову Тетяну Іванівну, завідувача кафедри, головним 

дослідником/відповідальним виконавцем – к.мед.н., доцента Константиновську 

Ольгу Сергіївну. 

4. Заслухавши виступ заступника декана з наукової роботи  

Матвєєнко М. С., Вчена рада ухвалила: 

рекомендувати до розповсюдження електронний журнал «Actual problems of 

modern medicine» («Актуальні проблеми сучасної медицини», Випуск 8) через 

мережу Інтернет та клопотати перед Вченою радою університету підтримати 

рішення Вченої ради факультету. 

5. Заслухавши виступ заступника декана з наукової роботи  

Матвєєнко М. С., Вчена рада ухвалила:  

затвердити звіти про виконання науково-дослідних робіт кафедр факультету: 

- проміжний звіт щодо виконання 1 етапу науково-дослідної роботи  

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації 

«Дослідження прогностичних чинників клінічного перебігу та аналіз лікування 

пацієнтів після радіочастотної абляції фібриляції, тріпотіння передсердь та їх 

комбінації». Керівник НДР:  к. мед. н., доцент Бринза Марія Сергіївна, номер 

державної реєстрації НДР: 0120U101507; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи кафедри гігієни та соціальної 

медицини медичного факультету «Визначення особливостей соматотипу дітей 

шкільного віку в умовах крупного індустріального міста» за 2020-2021 роки 

(номер державної реєстрації НДР №0120U102732); 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи кафедри гігієни та соціальної 

медицини медичного факультету «Розробка системи визначення 

психосоціального функціонування та якості життя, що пов’язана зі здоров’ям, у 

дітей шкільного віку в умовах навчального процесу» за 2020-2021 роки (номер 

державної реєстрації НДР №0121UА110309); 

- анотований звіт за завершеною науково-дослідною роботою кафедри 

гігієни та соціальної медицини медичного факультету «Гігієнічне обґрунтування 

оптимальних моделей стратегій адаптації до навчальної діяльності ліворуких 

учнів початкової школи» за 2020-2021 роки (номер державної реєстрації НДР 

№0119U100678); 



- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Генетичні передумови розвитку 

та корекції спадкової патології на різних етапах онтогенезу людини та тварин»  

медичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (№ держреєстрації 0119U102493); 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Виявлення впливу патології 

матері на розвиток організму плода». Номер державної реєстрації 0121U108326. 

Терміни виконання: 01.2021 р. – 12.2024 р.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Клініко-патогенетичні маркери 

виникнення та прогресування окремих форм ожиріння у складі комор-бідної 

патології, обґрунтування підходів щодо удосконалення профілактично-

лікувальних заходів». Державний реєстраційний номер: 0119U102299, 01.2020-

12.2022 р.; 

- заключний звіт науково-дослідної роботи «Діагностика та прогнозування 

перебігу травматичної хвороби у хворих з політравмою та гострим абдомінальним 

синдромом», Державний реєстраційний номер: 0117U004824, 12.2016-12.2021 р.; 

- заключного звіту науково-дослідної роботи «Вікові особливості механізмів 

формування фіброзу печінки», Державний реєстраційний номер: 0117U004826,  

02.2017-12.2021 р.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Патологічна анатомія 

непухлинних змін вилочкової залози у пацієнтів з генералізованою міастенією», 

Державний реєстраційний номер: 0117U004839, 02.2017-02.2022 р.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Дослідити стан системи 

мікроциркуляції при артеріальній гіпертензії у дітей на тлі диспластичної 

кардіопатії», Державний реєстраційний номер: 0120U100583, 01.2020-12.2022 р.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Клінічні прояви та еволюція 

серцево-судинних порушень у дітей з хронічною патологією шлунково-

кишкового тракту», Державний реєстраційний номер: 0120U102002, 07.2019-

06.2022 р.;  

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Вивчення ролі імунологічних, 

метаболічних та генетичних факторів етіопатогенезу хронічних дерматозів та 

удосконалення методів терапевтичної корекції», Державний реєстраційний номер: 

0120U105513, 09.2020-12.2025.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Вивчити особливості 

когнітивних функцій у осіб із різними формами неврологічних та психічних 

захворювань для удосконалення діагностичних та лікувальних заходів», 

Державний реєстраційний номер: 0120U105473, 11.2020-12.2023 р.; 

- проміжний звіт науково-дослідної роботи «Удосконалення діагностики та 

індивідуалізація лікування у онкологічних хворих», Державний реєстраційний 

номер: 0120U105762, 01.2021-12.2023 р. 

 

 



6. Заслухавши виступ Голови науково-методичної комісії медичного 

факультету Дорош Д. М., Вчена рада ухвалила: 

рекомендувати до одержання грифу Науково-методичної ради університету:  

по кафедрі загальної практики-сімейної медицини  

- методичні вказівки англійською мовою «Основи безпеки життєдіяльності» 

(Basics of life safety and health) для здобувачів вищої освіти 2-го року навчання з 

дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки; охорона 

праці» медичного факультету. Укладачі: В’язовська О. В., Пилипенко Н. О., 

Ніколенко Є. Я., Бєляєва Л. В.; 

- Дистанційний курс англійською мовою «Фармакологія V семестр» 

(Pharmacology V semester) для здобувачів вищої освіти 3-го року навчання з 

дисципліни «Фармакологія». Автори: Гайдукова О. О., Ніколенко Є. Я.,  

Кратенко Г. С., Салун О. О., Павлова О. Л. 

- Дистанційний курс «Фармакологія V семестр» для здобувачів вищої освіти 

3-го року навчання з дисципліни «Фармакологія». Автори:  

Александрова Н. К., Квітчата Г. І., Ніколенко Є. Я. 

по кафедрі ЛОР-хвороб  

- робочий зошит «Отоларингологія» для самостійної роботи студентів 4-го 

курсу медичного факультету з дисципліни “Отоларингологія”. Укладачі:  

Панченко Т.Ю., Самусенко С.О., Давиденко В.Л., Лозова Ю.В., Бичкова Н.С., 

Головко А. М.; 

- навчально-методичний посібник «Отоларингологія» для студентів 4-го 

курсу медичного факультету з дисципліни “Отоларингологія”. Автори:  

Панченко Т.Ю., Самусенко С.О., Давиденко В.Л., Лозова Ю.В. 

по кафедрі акушерства та гінекології  

- методичні вказівки "Порушення менструального циклу. Аномальні маткові 

кровотечі" до практичних занять з дисципліни «Акушерство та гінекологія» для 

здобувачів вищої освіти 5-го року навчання медичного факультету. Укладачі: 

Грищенко О. В., Козуб Т.О., Головіна О.В.  

по кафедрі нормальної анатомії та фізіології людини  

- методичні вказівки англійською мовою «Фізіологія збудливих структур» 

(Physiology of excitable structures) для самостійної роботи студентів 2-го року 

навчання з дисципліни «Фізіологія». Укладачі: Шерстюк С.О., Наконечна С.А., 

Гавриленко А.В.    

- методичні вказівки англійською мовою «Нервова регуляція функцій 

організму» (Nervous regulation of body functions) для самостійної роботи студентів 



2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія». Укладачі: Шерстюк С.О.,  

С.А. Храмова Т.О., Гавриленко А.В.     

- методичні вказівки англійською мовою «Гуморальна регуляція функцій 

організму» (Humoral regulation of body functions) для самостійної роботи студентів 

2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія». Укладачі: Шерстюк С.О., 

Наконечна С.А., Гафт К.Л.   

- методичні вказівки англійською мовою «Фізіологія аналізаторів і ВНД» 

(Physiology of sensory systems and higher nervous activity) для самостійної роботи 

студентів 2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія». Укладачі: Шерстюк С.О., 

Храмова Т.О., Гафт К.Л.      

- практикум англійською мовою з курсу «Фізіологія» (Human physiology) 

для самостійної роботи студентів 2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія». 

Укладачі: Шерстюк С.О., Полстяной А.О., Прохорчук Р.М.     

- робочий зошит англійською мовою «Фізіологія» (Human physiology) для 

самостійної роботи студентів 2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія». 

Укладачі: Шерстюк С.О., Федорченко М.О., Полстяной А.О.  

по кафедрі педіатрії №2  

- методичні вказівки англійською мовою «Аритмії у дітей» (Arrhythmias in 

children) до практичних занять студентів 4 та 6 курсів з дисциплін «Педiатрiя», 

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» медичного факультету. 

Укладачі: Головко Т.О., Штрах К.В. 

по кафедрі інфекційних хвороб та клінічної імунології  

- методичні вказівки «Дерматити, токсикодермії, екзема, нейродерміт. 

Клінічний   перебіг  алергодерматозів, діагностика, диференційна діагностика, 

підтвердження діагнозу та  лікування» для самостійної підготовки до практичних 

занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни 

«Дерматологія, венерологія» медичного факультету. Укладачі: Лядова Т.І., 

Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., 

Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «Лепра. Клінічний  перебіг, діагностика, диференційна 

діагностика, підтвердження діагнозу та лікування» для самостійної підготовки до 

практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія» медичного факультету. Укладачі: Лядова 

Т.І., Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., 

Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «Бульозні дерматози. Клінічний перебіг, діагностика, 

диференційна діагностика, підтвердження діагнозу та лікування» для самостійної 

підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року 



навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія» медичного факультету. 

Укладачі: Лядова Т.І., Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., Салєнкова О.А.,  

Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «Методика обстеження хворих із хворобами, що 

передаються статевим шляхом. Сифіліс: збудник, шляхи зараження, загальний 

перебіг, імунітет, класифікація. Реінфекція. Суперінфекція. Первинний сифіліс 

статевих органів, твердий шанкр. Підтвердження діагнозу первинного сифілісу: 

клінічні та лабораторні» для самостійної підготовки до практичних занять 

здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни 

«Дерматологія, венерологія» медичного факультету. Укладачі: Лядова Т.І., 

Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., 

Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «Вторинний сифіліс: діагностика, диференційна 

діагностика, підтвердження діагнозу, лікування. Третинний та природжений 

сифіліс: діагностика, диференційна діагностика, підтвердження діагнозу, 

лікування» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія» 

медичного факультету. Укладачі: Лядова Т.І., Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., 

Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «Гонорея: збудник, шляхи передачі, клініка, 

ускладнення, діагностика, лікування, профілактика. Екстрагенітальна гонорея. 

Хламідіоз: збудник, шляхи передачі, клініка,  ускладнення,  діагностика, 

лікування, профілактика. Трихомоніаз: збудник, шляхи передачі, клініка,  

ускладнення,  діагностика, лікування, профілактика» для самостійної підготовки 

до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з 

дисципліни «Дерматологія, венерологія» медичного факультету. Укладачі: Лядова 

Т.І., Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., 

Гаміловська А.П. 

- методичні вказівки «ВІЛ-СНІД в Україні.  Основні варіанти їхнього 

клінічного перебігу. Дерматологічні аспекти цієї проблеми. Базові організаційно-

правові засади боротьби з її подальшим поширенням. Принципи терапії та 

профілактики» для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої 

медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Дерматологія, венерологія» 

медичного факультету. Укладачі: Лядова Т.І., Овчаренко Ю.С., Дорош Д.М., 

Салєнкова О.А., Кадигроб І.В., Ткаченко С.Г., Гаміловська А.П. 

по кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології  

- навчально-методичний посібник «Судинні захворювання головного та 

спинного мозку» до практичних занять з дисципліни «Неврологія» для студентів 4 

курсу медичного факультету. Автори: Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Кабачна І.В. 



по кафедрі онкології, радіології та радіаційної медицини  

- методичні вказівки «Загальна онкологія» для самостійної підготовки 

студентів 5-го курсу з дисципліни «Онкологія» медичного факультету. Укладачі: 

Дурсунова Г.М., Білий О.М. 

 

 


