
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Терапія» підвищення 

кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Освітня програма «Терапія» 

Спеціалізація  «Терапія», Стажування «Терапія», Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організаційні 

питання 

терапевтичної 

допомоги 

2. Хвороби органів 

дихання 

3. Хвороби 

системи кровообігу  

4. Хвороби органів 

травлення 

5. Хвороби 

сечостатевої 

системи  

6. Паліативна 

допомога та догляд 

онкологічних 

хворих 

ЗЛАТКІНА  

Віра  

Владиславівна 

Завідуюча 

кафедри 

Внутрішніх 

хвороб та 

сімейної 

медицини 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

 

Харківський державний 

медичний університет, 

2000р. 

Спеціальність: 
лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом 

ЛО ВЕ № 001233  

Харківський державний 

медичний університет, 

2001р.  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:магістр 

медицини за фахом 

терапія 

Диплом ХА № 17074763 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.11 – Кардіологія 

Тема дисертації  
«Вплив інгібіторів ангіо-

тензинперетворюючого 

ферменту на активність 

цитокінів та ендотеліну-

1 у хворих на гострий 

інфаркт міокарда» 

(диплом ДК 031789 ВАК 

України 15 грудня 

2005р.)  

Доцент кафедри 

клінічної фармакології, 

(атестат 12ДЦ №041047 

виданий МОН України 

22.12.2014р.) 

2000-2001р. 

Лікар інтерн ТМО 

Київського району МКЛ 

№27  

2001-2004р. 

Аспірантура ХДМУ 

госпітальна терапія та 

клінічна фармакологія 

2004-2012р. 

Асистент госпітальна 

терапія та клінічна 

фармакологія 

2012-2016р. 

Доцент кафедри 

внутрішньої медицини 

№1 та клінічної 

фармакології 

2016-2021р. 



7. Інтенсивної 

терапії та 

реанімації в клініці 

внутрішніх хвороб 

Національний 

фармацевтичний 

університет, 2011р. 

Спеціальність:фармація 

Кваліфікація:провізор  

Диплом ХА № 40028068 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія, 

2016р. 

Спеціальність: 

управління навчальним 

закладом 

Кваліфікація: керівник 

підприємств установ та 

організацій (у сфері 

освіти та виробничого 

навчання) 

Диплом М16 №001590 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія, 

2016р. 

Спеціальність: 
педагогіка вищої школи 

Кваліфікація:викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів 

Диплом М16 №001632 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія, 

2020р. 

Спеціальність:менеджм

ент 

 

Доктор медичних наук 
14.01.02 – Внутрішні 

хвороби 

Тема дисертації  
«Біомаркери 

глюкометаболічних 

порушень та серцево-

судинний ризик у хворих 

на гіпертонічну хворобу 

у поєднанні з 

ожирінням», 

(диплом ДД №002508 

МОН України від 

10.10.2013р.)  

Професор кафедри 

клінічної фармакології 

та внутрішньої 

медицини,(атестат АП 

№000569 МОН України 

від 23.10.2018 р.) 

Професор кафедри 

клінічної фармакології та 

внутрішньої медицини 

2021р. по теперішній час 

Завідуюча кафедри 

Внутрішніх хвороб та 

сімейної медицини НТУ 

«ХПІ» 

 



Кваліфікація:магістр 

менеджменту організацій 

і адміністрування 

Освітня програма: 

менеджмент організацій 

і адміністрування 

Диплом М20 №109444 

1. Організаційні 

питання 

терапевтичної 

допомоги 

2. Хвороби органів 

дихання 

3. Хвороби 

системи кровообігу  

4. Хвороби органів 

травлення 

5. Хвороби 

сечостатевої 

системи  

6. Паліативна 

допомога та догляд 

онкологічних 

хворих 

7. Інтенсивної 

терапії та 

реанімації в клініці 

внутрішніх хвороб 

ДУНАЄВСЬКА 

Марія  

Михайлівна 

Доцент кафедри 

Внутрішніх 

хвороб та 

сімейної 

медицини  НТУ 

«ХПІ» 

Харківський державний 

медичний інститут, 

1972р. 

Спеціальність: 
лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар-

лікувальник 

Диплом Щ №070083 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.00.06 – Кардіологія 

Тема дисертації 

«Екокардіографічна 

характеристика 

гемодинамічних розладів 

при повторному інфаркті 

міокарда» 

(диплом МД №033747, 

Харківський медичний 

інститут протокол №14 

від 10.11.1988р.) 

1972-1980 

Дільничний лікар 25 

лікарня м. Харків 

1980-2019 

Інститут терапії 

Завідувач відділення 

гіпертензій та 

захворювань нирок 

2021р по теперішній час 

Доцент кафедри 

Внутрішніх хвороб та 

сімейної медицини  НТУ 

«ХПІ» 

1. Організаційні 

питання 

терапевтичної 

допомоги 

2. Хвороби органів 

дихання 

3. Хвороби 

системи кровообігу  

НЕМЦОВА  

Валерія  

Данилівна 

Професор 

кафедри 

Внутрішніх 

хвороб та 

сімейної 

медицини НТУ 

«ХПІ» 

Харківський державний 

медичний університет, 

1996р.  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом ЛН №000742 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.11 – Кардіологія 

Тема дисертації 
«Клінічні та 

нейрогуморальні аспекти 

при пролабуванні 

мітрального клапана»  

1992 – 1996р. 

Медична сестра 

приймального відділення 

ХМЛШНД імені 

професора І.Д. 

Мещанінова, м. Харків 

1997 – 1999р. 

лікар-інтерн 

Територіального 



4. Хвороби органів 

травлення 

5. Хвороби 

сечостатевої 

системи  

6. Паліативна 

допомога та догляд 

онкологічних 

хворих 

7. Інтенсивної 

терапії та 

реанімації в клініці 

внутрішніх хвороб 

(диплом  ДК 008242 

ВАК України 

11.10.2000р.) 

Доцент кафедри 

клінічної фармакології, 

(атестат 12ДЦ №043470 

виданий Міністерством 

науки та освіти України 

30.06.2015р.) 

 

Доктор медичних наук 
спеціальність 14.01.02 – 

Внутрішні хвороби 

Тема дисертації 
«Клініко-патогенетичні 

та прогностичні аспекти 

поєднаного перебігу 

гіпертонічної хвороби з 

цукровим діабетом 2 

типу та субклінічним 

гіпотиреозом», 

(диплом ДД №010777 

виданий Міністерством 

науки та освіти України 

від 09.02.2021р.) 

медичного об’єднання 

Київського району м. 

Харкова 

1999 – 2013р. 

Асистент кафедри 

внутрішньої медицини 

№1 та клінічної 

фармакології ХНМУ 

2013 – 2013р. 

Асистент кафедри 

клінічної фармакології 

ХНМУ 

2013 – 2017р. 

Доцент кафедри 

клінічної фармакології 

ХНМУ 

2017 – 2021р. 

Доцент кафедри 

клінічної фармакології та 

внутрішньої медицини 

ХНМУ 

2021р по теперішній час 

Професор кафедри 

Внутрішніх хвороб та 

сімейної медицини  НТУ 

«ХПІ» 

1. Організаційні 

питання 

терапевтичної 

допомоги 

2. Хвороби органів 

дихання 

3. Хвороби 

системи кровообігу  

4. Хвороби органів 

травлення 

ТКАЧ  

Світлана  

Іванівна 

Професор 

кафедри 

Внутрішніх 

хвороб та 

сімейної 

медицини  НТУ 

«ХПІ» 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

медичного інститут, 

1972р., 

Спеціальність: санітарія 

Кваліфікація: 

санітарний лікар 

Диплом Ч №584430 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.00.26 – Фтизіатрія, 

14.00.07 – Гігієна, 

Тема дисертації 

«Клініка і діагностика 

сідеросілікотуберкулза з 

хронічними пневмонію і 

бронхітом» 

(диплом МД №013722, 

Київський НІІ 

1972р.  

Лікар 

Дніпропетровського 

молодіжного спортивно-

оздоровчого табору 

«Джерело ОКЛКСМУ» 

1972 - 1974р. 

Асистент кафедри гігієни 

дітей і підлітків 

Дніпропетровського 

медичного інституту 



5. Хвороби 

сечостатевої 

системи  

6. Паліативна 

допомога та догляд 

онкологічних 

хворих 

7. Інтенсивної 

терапії та 

реанімації в клініці 

внутрішніх хвороб 

туберкульозу та грудної 

хірургії протокол №4 від 

08.12.1981р.) 

Доцент кафедри 

професійної патології 

(атестат ДЦ №002833 

Харківський інститут 

удосконалення лікарів, 

протокол №7 від 

18.09.1992р.) 

Доктор медичних наук, 

спеціальність 14.00.25 – 

Фтизіатрія, 14.00.01– 

Гігієна, 

Тема дисертації 

«Проблема 

коніотуберкульозу у 

робітників 

машинобудування» 

(диплом ДН№002818, 

Інститут медичної праці 

АМН України, протокол 

№5 від 02.02.1996р.) 

Професор кафедри 

гігієни та професійної 

патології (атестат ПР 

№000886, МОН України 

протокол №4/22-П від 

18.10.2001р.) 

1974 – 1979р.   

Молодший науковий 

співробітник відділення 

силікотуберкульозу 

Криворізького науково-

дослідного інституту 

гігієни праці і 

профзахворювань 

1981 – 1991р.  

Асистент кафедри 

профзахворювань УІУЛ 

1991 – 1997р.  

Доцент кафедри 

профзахворювань УІУЛ 

1997 – 2003р.  

Професор кафедри 

гігієни і 

профзахворювань 

Харківського інституту 

удосконалення лікарів 

2003 – 2020р.  

Професор кафедри 

гігієни і профпатології 

ХМАПО 
2021р по теперішній час 

Доцент кафедри 

Внутрішніх хвороб та 

сімейної медицини  НТУ 

«ХПІ» 

1. Організаційні 

питання 

терапевтичної 

допомоги 

2. Хвороби органів 

дихання 

3. Хвороби 

системи кровообігу  

СКЛЯР  

Тетяна 

Олександрівна 

Асистент кафедри 

Внутрішніх 

хвороб та 

сімейної 

медицини  НТУ 

«ХПІ» 

Харківський державний 

медичний університет, 

2006р, 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом ХА №3112064 

 2006 – 2008р.  

Лікар-інтерн 

поліклінічного 

відділення Вовчанської 

ЦРЛ 

2008р. (8 місяців) 

Лікар загальної практики 

- сімейної медицини 





 

ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Неврологія» 

підвищення кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 
Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Освітня програма «Неврологія» 

Стажування «Неврологія», Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Методи 

обстеження в 

неврології. 

2. Топічна 

діагностика. 

3. Спадкові 

захворювання та 

вроджені 

аномалії

  

4. Ураження 

периферичного 

відділу нервової 

системи. 

МОРОЗОВА  

Ольга  

Григорівна 

Завідувачка 

кафедри 

Неврології та 

рефлексотерапії 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Харківський медичний 

інститут, 1981р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа, 

Кваліфікація: лікар 

Диплом ЖВ -1 117617№ 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 

«Особливості 

вегетативних порушень 

у хворих на початковий 

церебральний 

атеросклероз»  

(диплом МД№029801 

рішенням ради в 

Українськім інституті 

удосконалення лікарів 

від 02.03.1987 р. 

протокол №7) 

1981–1983 р. 

Клінічний ординатор 

кафедри неврології ХМІ 

1983 –1994р. 

Асистент кафедри 

неврології ХМІ 

1994–2004р. 

Доцент кафедри 

неврології ХМНУ 

2004–2020р. 

Завідувачка кафедри 

рефлексотерапії ХМАПО 

2021р по теперішній час 

Завідувачка кафедри 

неврології та 



5. Ураження 

центральної 

нервової системи. 

6. Невідкладні 

стани в неврології. 

7. Лікування та 

профілактика 

захворювань 

нервової системи. 

 

Доцент кафедри 

нервових хвороб (атестат 

ДЦ АР №2001001, 

рішення вченої ради 

медичного університету 

протокол №12 від 

15.12.1994р) 

 

Доктор медичних наук 

спеціальність14.01.15 –  

Нервові хвороби 

Тема дисертації 

«Біоенергетичні зміни 

при хронічних 

церебральних ішеміях» 

(диплом ДД №000549 

рішенням  

спеціалізованої вченої 

рада Харківського 

інституту удосконалення 

лікарів від 14.04.1999р) 

Професор кафедри 

рефлексотерапії  (атестат 

02ПР№004170 МОН 

України протокол 

№1/12-П від 

16.02.2006р.) 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

 

1. Методи 

обстеження в 

неврології. 

2. Топічна 

діагностика. 

3. Спадкові 

захворювання та 

вроджені 

аномалії

  

КОШЕЛЄВА  

Ганна  

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

Харківський державний 

медичний університет, 

2002р.  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом ХА №21046032 

 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби  

Тема дисертації 
«Діагностичні критерії 

та медикаментозна 

корекція церебрального 

ішемічного інсульту з 

урахуванням 

2002 – 2003р.  

лікар-інтерн з неврології, 

МКЛ№7, м. Харків 

2003-2005р.  

лікар-невропатолог МСЧ 

ХТЗ, м. Харків 

2005-2012р. 

лікар-невропатолог, 

приватна медична 

практика (ліцензія МОЗ 



4. Ураження 

периферичного 

відділу нервової 

системи. 

5. Ураження 

центральної 

нервової системи. 

6. Невідкладні 

стани в неврології. 

7. Лікування та 

профілактика 

захворювань 

нервової системи. 

 

структурно-

функціонального стану 

судинного ендотелію» 

(диплом ДК № 046753 

ВАК України від 

21.05.2008 року,)  

Доцент кафедри 

медичної реабілітації, 

спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури 

(атестат 12 ДЦ №039589, 

Міністерство освіти і 

науки України від 

26.06.2014 р.) 

України серія АЕ 

№638706)  

2008-2018р.  

Суміщення на базі 

МКЛ№8 м. Харків у 

якості консультанта з 

неврології  

2011-2016р. 

лікар-рефлексотерапевт 

(в рамках наукової теми 

кафедри) 

2008-2018р.  

кафедра медичної 

реабілітації, спортивної 

медицини та лікувальної 

фізкультури ХМАПО 

2021р по теперішній час 

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

1. Методи 

обстеження в 

неврології. 

2. Топічна 

діагностика. 

3. Спадкові 

захворювання та 

вроджені 

аномалії

  

4. Ураження 

периферичного 

відділу нервової 

системи. 

КРАВЧЕНКО  

Ірина  

Михайлівна  

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

Харківській державний 

медичний університет, 

1999р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа, 

Кваліфікація: лікар, 

Диплом  

ЛБ ВС № 002445 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.02.03 – Соціальна 

медицина, 

«Організаційно-

технологічна модель 

удосконалення 

первинної медико-

санітарної допомоги (на 

прикладі сільського 

населення Харківської 

області)»   

(диплом ДК №054748 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупіка 

1999 - 2000р.  

Харківська міська 

лікарня №1,  лікар-

терапевт (інтернатура) 

2000 - 2001р. 

Суміщення лікар-

терапевт, ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної 

хірургії імені 

В.Т.Зайцева 

Національної академії 

медичних наук України» 

2000 – 2004 р.  

Асистент кафедри 

соціальної медицини, 

організації та економіки 



5. Ураження 

центральної 

нервової системи. 

6. Невідкладні 

стани в неврології. 

7. Лікування та 

профілактика 

захворювань 

нервової системи. 

 

від 14.10.2009р.) 

Доцент кафедри 

народної та 

нетрадиційної медицини,  

(атестат 12ДЦ № 032811 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту 

від 26.10.2012р.) 

 

охорони здоров’я 

ХДМУ; 

2005 – 2010 р. 

Старший викладач 

кафедри соціальної 

медицини, управління і 

бізнесу в охороні 

здоров’я, ХМАПО; 

2006 р (6 міс) 

головний лікар, ТОВ  

«Медицина XXI века», 

м. Харків; 

2010 р . 

Головний лікар, ПП 

«Вікторія» , м. Харків. 

2010 - 2011р.  

Асистент кафедри 

народної і нетрадиційної 

медицини та санології , 

ХМАПО; 

2011 - 2018р.  

доцент кафедри сімейної 

медицини, народної і 

нетрадиційної медицини 

та санології ХМАПО; 

2021 р по теперішній час 

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

1. Методи 

обстеження в 

неврології. 

2. Топічна 

діагностика. 

3. Спадкові 

захворювання та 

РЕМІНЯК  

Інна  

Вадимівна 

Старший 

викладач кафедри 

Неврології і 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

 

 

Харківський медичний 

інститут, 1992р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом НВ № 899480 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 
«Структурно-

функціональна 

1992 – 2019р.  

Провідний науковий 

співробітник, лікар-

рефлексотерапевт, ДУ 

ІНПН НАМНУ, 

2012 – 2021р. 



вроджені 

аномалії

  

4. Ураження 

периферичного 

відділу нервової 

системи. 

5. Ураження 

центральної 

нервової системи. 

6. Невідкладні 

стани в неврології. 

7. Лікування та 

профілактика 

захворювань 

нервової системи. 

 

Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 2020р., 

Спеціальність: 

менеджмент, 

Кваліфікація: магістр, 

Диплом М20 №155878 

 

 

характеристика 

головного мозку хворих 

на синкопальні стани 

диференційна 

діагностика, лікування» 

(диплом КН № 015659, , 

рішенням 

спеціалізованої Вченої 

ради Харківського 

інституту удосконалення 

лікарів МОЗ України від 

22.10.1997р.) 

Старший науковий 

співробітник зі 

спеціальності нервові 

хвороби, (атестат АС № 

001496, рішенням Вищої 

атестаційної комісії 

України 11.10.2000р.) 

Лікар-невролог, лікар-

рефлексотерапевт, 

приватний 

«Неврологічний кабінет 

І. Реміняк»  

2019 – 2020р. 

Викладач кафедри 

фізичної терапії, 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури, 

2020 – 2021р. 

Асистент кафедри 

рефлексотерапії, 

ХМАПО 

2021р по теперішній час 

Старший викладач 

кафедри Неврології і 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

1. Методи 

обстеження в 

неврології. 

2. Топічна 

діагностика. 

3. Спадкові 

захворювання та 

вроджені 

аномалії

  

4. Ураження 

периферичного 

відділу нервової 

системи. 

5. Ураження 

центральної 

нервової системи. 

ЯРОШЕВСЬКИЙ 

Олександр 

Анатолійович 

Професор 

кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

 Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 

«Неврологічні 

особливості 

міофасціальної 

дисфункції шийно-

плечової локалізації»,  

(диплом ДК №029671 

рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Інституту 

неврології, психіатрії та 

наркології АМН України 

1996 – 1997р.  

Лікар-інтерн 

Сумська обласна лікарня 

1997 – 1999р. 

лікар-невролог 

Липоводолинської ЦРЛ 

1999 – 2003р. 

лікар-невролог ЗАО 

«Родник здоров’я» 

2003 – 2005р. 

лікар-невролог 15 

поліклініки м. Харкова 

2005 – 2009р. 

Асистент кафедри 

рефлексотерапії ХМАПО 

2009 – 2012р. 





 

ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Рефлексотерапія» 

підвищення кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Освітня програма «Рефлексотерапія» 

Спеціалізація  «Рефлексотерапія», Стажування «Рефлексотерапія»,  

Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Анатомічні та 

фізіологічні основи 

РТ 

2. Методи РТ 

3. РТ при 

захворюваннях 

нервової системи  

4. РТ при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

5. Організація 

невідкладної 

допомоги при 

критичних станах 

МОРОЗОВА  

Ольга  

Григорівна 

Завідувачка 

кафедри 

Неврології та 

рефлексотерапії 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Харківський медичний 

інститут, 1981р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа, 

Кваліфікація: лікар 

Диплом ЖВ -1 117617№ 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 

«Особливості 

вегетативних порушень 

у хворих на початковий 

церебральний 

атеросклероз»  

(диплом МД№029801 

рішенням ради в 

Українськім інституті 

удосконалення лікарів 

1981–1983 р. 

Клінічний ординатор 

кафедри неврології ХМІ 

1983 –1994р. 

Асистент кафедри 

неврології ХМІ 

1994–2004р. 

Доцент кафедри 

неврології ХМНУ 

2004–2020р. 

Завідувачка кафедри 

рефлексотерапії ХМАПО 

2021р по теперішній час 



від 02.03.1987 р. 

протокол №7) 

Доцент кафедри 

нервових хвороб (атестат 

ДЦ АР №2001001, 

рішення вченої ради 

медичного університету 

протокол №12 від 

15.12.1994р) 

 

Доктор медичних наук 

спеціальність14.01.15 –  

Нервові хвороби 

Тема дисертації 

«Біоенергетичні зміни 

при хронічних 

церебральних ішеміях» 

(диплом ДД №000549 

рішенням  

спеціалізованої вченої 

рада Харківського 

інституту удосконалення 

лікарів від 14.04.1999р) 

Професор кафедри 

рефлексотерапії  (атестат 

02ПР№004170 МОН 

України протокол 

№1/12-П від 

16.02.2006р.) 

Завідувачка кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

 

1. Анатомічні та 

фізіологічні основи 

РТ 

2. Методи РТ 

3. РТ при 

захворюваннях 

нервової системи  

КОШЕЛЄВА  

Ганна  

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

Харківський державний 

медичний університет, 

2002р.  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом ХА №21046032 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби  

Тема дисертації 
«Діагностичні критерії 

та медикаментозна 

корекція церебрального 

2002 – 2003р.  

лікар-інтерн з неврології, 

МКЛ№7, м. Харків 

2003-2005р.  

лікар-невропатолог МСЧ 

ХТЗ, м. Харків 

2005-2012р. 



4. РТ при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

5. Організація 

невідкладної 

допомоги при 

критичних станах 

 ішемічного інсульту з 

урахуванням 

структурно-

функціонального стану 

судинного ендотелію» 

(диплом ДК № 046753 

ВАК України від 

21.05.2008 року,)  

Доцент кафедри 

медичної реабілітації, 

спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури 

(атестат 12 ДЦ №039589, 

Міністерство освіти і 

науки України від 

26.06.2014 р.) 

лікар-невропатолог, 

приватна медична 

практика (ліцензія МОЗ 

України серія АЕ 

№638706)  

2008-2018р.  

Суміщення на базі 

МКЛ№8 м. Харків у 

якості консультанта з 

неврології  

2011-2016р. 

лікар-рефлексотерапевт 

(в рамках наукової теми 

кафедри) 

2008-2018р.  

кафедра медичної 

реабілітації, спортивної 

медицини та лікувальної 

фізкультури ХМАПО 

2021р по теперішній час 

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 

1. Анатомічні та 

фізіологічні основи 

РТ 

2. Методи РТ 

3. РТ при 

захворюваннях 

нервової системи  

4. РТ при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

5. Організація 

невідкладної 

КРАВЧЕНКО  

Ірина  

Михайлівна  

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

Харківській державний 

медичний університет, 

1999р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа, 

Кваліфікація: лікар, 

Диплом  

ЛБ ВС № 002445 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.02.03 – Соціальна 

медицина, 

«Організаційно-

технологічна модель 

удосконалення 

первинної медико-

санітарної допомоги (на 

прикладі сільського 

населення Харківської 

області)»   

(диплом ДК №054748 

1999 - 2000р.  

Харківська міська 

лікарня №1,  лікар-

терапевт (інтернатура) 

2000 - 2001р. 

Суміщення лікар-

терапевт, ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної 

хірургії імені 

В.Т.Зайцева 

Національної академії 

медичних наук України» 

2000 – 2004 р.  



допомоги при 

критичних станах 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупіка 

від 14.10.2009р.) 

Доцент кафедри 

народної та 

нетрадиційної медицини,  

(атестат 12ДЦ № 032811 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту 

від 26.10.2012р.) 

 

Асистент кафедри 

соціальної медицини, 

організації та економіки 

охорони здоров’я 

ХДМУ; 

2005 – 2010 р. 

Старший викладач 

кафедри соціальної 

медицини, управління і 

бізнесу в охороні 

здоров’я, ХМАПО; 

2006 р (6 міс) 

головний лікар, ТОВ  

«Медицина XXI века», 

м. Харків; 

2010 р . 

Головний лікар, ПП 

«Вікторія» , м. Харків. 

2010 - 2011р.  

Асистент кафедри 

народної і нетрадиційної 

медицини та санології , 

ХМАПО; 

2011 - 2018р.  

доцент кафедри сімейної 

медицини, народної і 

нетрадиційної медицини 

та санології ХМАПО; 

2021 р по теперішній час 

Доцент кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ». 

 

 



1. Анатомічні та 

фізіологічні основи 

РТ 

2. Методи РТ 

3. РТ при 

захворюваннях 

нервової системи  

4. РТ при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

5. Організація 

невідкладної 

допомоги при 

критичних станах 

РЕМІНЯК  

Інна  

Вадимівна 

Старший 

викладач кафедри 

Неврології і 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

 

 

Харківський медичний 

інститут, 1992р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом НВ № 899480 

 

Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 2020р., 

Спеціальність: 

менеджмент, 

Кваліфікація: магістр, 

Диплом М20 №155878 

 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 
«Структурно-

функціональна 

характеристика 

головного мозку хворих 

на синкопальні стани 

диференційна 

діагностика, лікування» 

(диплом КН № 015659, , 

рішенням 

спеціалізованої Вченої 

ради Харківського 

інституту удосконалення 

лікарів МОЗ України від 

22.10.1997р.) 

Старший науковий 

співробітник зі 

спеціальності нервові 

хвороби, (атестат АС № 

001496, рішенням Вищої 

атестаційної комісії 

України 11.10.2000р.) 

1992 – 2019р.  

Провідний науковий 

співробітник, лікар-

рефлексотерапевт, ДУ 

ІНПН НАМНУ, 

2012 – 2021р. 

Лікар-невролог, лікар-

рефлексотерапевт, 

приватний 

«Неврологічний кабінет 

І. Реміняк»  

2019 – 2020р. 

Викладач кафедри 

фізичної терапії, 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури, 

2020 – 2021р. 

Асистент кафедри 

рефлексотерапії, 

ХМАПО 

2021р по теперішній час 

Старший викладач 

кафедри Неврології і 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ». 

 

 

1. Анатомічні та 

фізіологічні основи 

РТ 

2. Методи РТ 

3. РТ при 

захворюваннях 

нервової системи  

ЯРОШЕВСЬКИЙ 

Олександр 

Анатолійович 

Професор 

кафедри 

неврології та 

рефлексотерапії 

НТУ «ХПІ» 

 Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації 

«Неврологічні 

особливості 

міофасціальної 

1996 – 1997р.  

Лікар-інтерн 

Сумська обласна лікарня 

1997 – 1999р. 

лікар-невролог 

Липоводолинської ЦРЛ 

1999 – 2003р. 

лікар-невролог ЗАО 

«Родник здоров’я» 



4. РТ при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

5. Організація 

невідкладної 

допомоги при 

критичних станах 

дисфункції шийно-

плечової локалізації»,  

(диплом ДК №029671 

рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Інституту 

неврології, психіатрії та 

наркології АМН України 

протокол №10-09/5 від 

08.06.2005р.) 

Доцент кафедри 

рефлексотерапії  (атестат 

12ДЦ №025192 МОН 

України протокол 

№3/08-Д від 

14.04.2001р.) 

 

Доктор медичних наук 

спеціальність14.01.15 –  

Нервові хвороби 

Тема дисертації 

«Система реабілітації 

рефлекторних м’язово-

тонічних больових 

синдромів у неврології» 

(диплом ДД №009204 

рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Інституту 

неврології, психіатрії та 

наркології АМН України 

протокол №7-09/2 від 

23.02.2011р.) 

Професор кафедри 

рефлексотерапії  (атестат 

АП№000824 МОН 

України ХМАПО 

2003 – 2005р. 

лікар-невролог 15 

поліклініки м. Харкова 

2005 – 2009р. 

Асистент кафедри 

рефлексотерапії ХМАПО 

2009 – 2012р. 

Доцент кафедри 

рефлексотерапії ХМАПО 

2012 – 2020 р. 

Професор кафедри 

рефлексотерапії 

2021р по теперішній час 

професор кафедри 

Неврології і 

рефлексотерапії НТУ 

«ХПІ» 





ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Хірургія» підвищення 

кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Освітня програма «Хірургія» 

Спеціалізація  «Хірургія», Стажування «Хірургія», Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація 

хірургічної служби 

населенню 

2. Топографічна 

анатомія та 

спеціальні методи 

дослідження в 

хірургії 

3. Анестезіологія, 

реаніматологія та 

інтенсивна терапія 

в хірургії 

4. Торакальна 

хірургія 

5. Абдомінальна 

хірургія 

ТКАЧЕНКО  

Володимир 

Володимирович 

Доцент в.о. 

завідувача 

кафедри Хірургії 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Харківський державний 

медичний університет, 

2004р.  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: хірургія 

Диплом ХА № 25551885 

 

 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність  

14.01.03 – хірургія 

Тема дисертації 

«Застосування 

відеоторакоскопічних 

оперативних втручань в 

діагностиці та лікуванні 

хворих на об’ємні 

утворення середостіння» 

(диплом ДК № 049135,  

Харківський 

національний медичний 

університет МОЗ 

України від 23.10.2018р.) 

 

2004 – 2006р. 

лікар-інтерн Дорожньої 

клінічної лікарні м. 

Харків 

2006 – 2008р. 

лікар-хірург, 

Харківського центру 

серцево-судинної 

хірургії 

2008 – 2009р. 

молодший науковий 

співробітник відділення 

гострих захворювань 

судин. ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т. Зайцева 

НАМН України».  



6. Хірургічні 

захворювання 

судин 

 

2009 – 2010р. 

лікар-хірург серцево-

судинного 

кардіохірургічного 

відділення ІЗНХ 

НАМНУ. 

2010-2012р. 

Клінічний ординатор за 

спеціальністю 

«Хірургія», ІЗНХ 

НАМНУ. 

2012-2021 

науковий співробітник 

відділення хірургії 

органів грудної 

порожнини ІЗНХ 

НАМНУ. 

2021р по теперішній час 

доцент кафедри Хірургії 

НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

хірургічної служби 

населенню 

2. Топографічна 

анатомія та 

спеціальні методи 

дослідження в 

хірургії 

3. Анестезіологія, 

реаніматологія та 

інтенсивна терапія 

в хірургії 

4. Хірургічні 

захворювання 

судин 

 

КОРЖ  

Павло  

Ігорович 

Доцент кафедри 

Хірургії 

НТУ «ХПІ» 

 

 

Харківський 

національний медичний 

університет, 2008р,  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом ХА № 34851588 

 

Кандидат медичних 

наук, 222 Медицина, 

14.01.03 – Хірургія  

Тема дисертації 
«Комплексне лікування 

хворих з 

бронхоектатичною 

хворобою із 

застосуванням 

мініінвазивних 

технологій» 

(диплом ДК № 059167,  

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України від 

09.02.2021р.) 

2008 –2011р. 

лікар-інтерн ДУ 

«Інститут загальної та 

невідкладної хірургії ім. 

В.Т. Зайцева НАМН 

України». 

2011– 2012р. 

молодший науковий 

співробітник відділення 

захворювань стравоходу 

та кишково-шлункового 

тракту ІЗНХ НАМНУ. 

2012–2016р. 

Молодший науковий 

співробітник відділення 

захворювань органів 



грудної порожнини ІЗНХ 

НАМНУ. 

2016 – 2018р. 

лікар-едоскопіст 

відділення оперативної 

ендоскопії ІЗНХ 

НАМНУ. 

2018 –2021 р. 

Асистент кафедри 

хірургії серця, 

магістральних судин та 

дитячої хірургії 

ХМАПО. 

2021р по теперішній час 

Доцент кафедри хірургії 

НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

хірургічної служби 

населенню 

2. Топографічна 

анатомія та 

спеціальні методи 

дослідження в 

хірургії 

3. Анестезіологія, 

реаніматологія та 

інтенсивна терапія 

в хірургії 

4. Торакальна 

хірургія 

5. Абдомінальна 

хірургія 

6. Хірургічні 

захворювання 

судин 

 

КРІЦАК  

Василь  

Васильович 

Доцент кафедри 

Хірургії 

НТУ «ХПІ» 

 

Івано-Франківський 

національний медичний 

університет,  2012р.,  

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: хірургія 

Диплом ВА № 43238168 

 

 

Доктор філософії з 

медицини, 222 

Медицина 

Тема дисертації  
«Ендобронхіальні 

санації при резекціях 

легень та 

пульмонектоміях» 

(диплом ДР № 000824,  

Державна установа 

«Інститут загальної та 

невідкладної хірургії ім. 

В.Т. Зайцева НАМН 

України» від 

3011.2020р.) 

 

2012 – 2015р. 

лікар-інтерн відділення 

торакальної хірургії 

ІЗНХ НАМНУ. 

2015 – 2021р. 

Суміщення лікар-хірург 

відділення торакальної 

хірургії ІЗНХ НАМНУ. 

2015 – 2017р. 

Клінічний ординатор за 

спеціальністю 

«Хірургія», ІЗНХ 

НАМНУ. 

2017 – 2017р. 

Суміщення лікар-хірург 

відділення невідкладної 

хірургії, травматичного 

шоку, військової хірургії 

з хірургією 

надзвичайних ситуацій 

ІЗНХ НАМНУ. 



2017 – 2020р. 

аспірантура за 

спеціальністю 

«Хірургія» ІЗНХ 

НАМНУ. 

2021  

лікар-хірург відділення 

торако-абдомінальної 

хірургії ІЗНХ НАМНУ. 

2021р по теперішній час 

Доцент кафедри Хірургії 

НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

хірургічної служби 

населенню 

2. Топографічна 

анатомія та 

спеціальні методи 

дослідження в 

хірургії 

3. Анестезіологія, 

реаніматологія та 

інтенсивна терапія 

в хірургії 

4. Торакальна 

хірургія 

5. Абдомінальна 

хірургія 

6. Гнійні хірургічні 

захворювання 

 

НЕСТЕРЕНКО  

Роман  

Миколайович 

Асистент кафедри  

хірургії НТУ 

«ХПІ» 

 

 

Харківський державний 

медичний університет, 

2004р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом ХА №25552078  

 

 

 2004 – 2007р. 

Темнівська виправна 

колонія Харківської 

області №100 , лікар-

хірург. 

2007 -2017р. 

Харківська міська 

клінічна лікарня швидкої 

та невідкладної 

допомоги імені проф. 

О.І. Мещанінова, лікар-

хірург відділення 

політравми. 

2017 р. 

КП «Золочівська ЦРЛ», 

лікар-хірург. 

2017 – 2019р. 

КЗ Мереф’янська ЦРЛ, 

лікар-хірург екстреної 

допомоги. 

2020 – 2021р. 

ТОВ «Небозвід» МЦ 

«Еввіва» лікар-хірург. 

2021р. 





ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Фізична та 

реабілітаційна медицина» підвищення кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

 Освітня програма «Фізична та реабілітаційна медицина» 

Спеціалізація  «Фізична та реабілітаційна медицина», Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

ЗІНЧЕНКО  

Олена 

Костянтинівна  

Завідувачка 

кафедри  

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Харківський медичний 

інститут, 1982р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом ЗВ №770326 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервової 

хвороби 

Тема дисертації: 

«Клініко-імунологічні 

кореляції та деякі 

питання патогенезу 

епілептичного синдрому 

у хворих на церебральні 

лептоменінгіти 

(арахноїдити) різної 

етіології» 

(диплом КН №02341, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України, 23.04.1993р.); 

1988–1990 р. 

клінічний ординатор 

1990–1993р. 

аспірант  

1993–2003 р.; 

Асистент кафедри 

невропатології та дитячої 

неврології  

2003–2013р. 

Доцент кафедри 

неврології та дитячої 

неврології  

2013–2015 

Професор кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

2015–2019 



4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

Доцент, кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

(атестат ДЦ №008836 

Міністерство освіти і 

науки України протокол 

4/54Д від 23.10.2003р.) 

 

Доктор медичних наук  

спеціальність 14.01.15 – 

Нервові хвороби  

Тема дисертації  
«Нейроімуно-

ендокринна регуляція 

артеріальної гіпотонії в 

структурі неврологічної 

патології» 

(диплом ДД №002890 

Міністерство освіти і 

науки України від 

17.01.2015р.) 

Професор, кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

(атестат 12 ПР №011247 

Міністерство освіти і 

науки України протокол 

5/01 П від 15.12.2015р.) 

Завідувач кафедри 

фізіотерапії, курортології 

та відновлювальної 

медицини  ХМАПО 

2019 – 2021 

Завідувач кафедри 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини, фізіотерапії і 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Завідувач кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

ВАСИЛЬЄВА  

Ольга  

Олександрівна 

 

Доцент кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

Харківський Медичний 

Інститут, 1984р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа    

Кваліфікація: лікар 

Диплом КВ № 792659 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації  

«Клініко-фізіологічне 

значення 

функціональних 

асиметрій в діагностиці і 

1884–1985р. 

Молодший науковий 

співробітник, 

1985–1988 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П.Протопопова; 



лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

прогнозі початкових 

ознак недостатності 

мозкового кровообігу» 

(диплом КД №0342310, 

Рішенням Ради в 

Українському інституті 

удосконалення лікарів 

від 22.05.1990 р, 

протокол №7) 

Старший науковий 

співробітник 

(атестат АС № 002130, 

рішення ВАК України 

Інститут неврології 

психіатрії та наркології 

АМН України від 

13.02.2002р.) 

Очна аспірантура за 

спеціальністю нервові 

хвороби  

1988–1990р. 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П. Протопопова; 

молодший науковий 

співробітник, 

1990–1993 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П.Протопопова; 

Науковий співробітник, 

1993 – 2021р. 

Старший науковий 

співробітник з  

ДУ « Інститут 

неврології, психіатрії та 

наркології НАМН 

України» 

2021 по теперішній час  

Доцент Фізична  і 

реабілітаційна медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

ВАСИЛЬЄВА-

ЛІНЕЦЬКА  

Лариса  

Яківна  

Професор 

кафедри фізичної 

та реабілітаційної 

медицини, 

фізіотерапії і 

курортології 

НТУ «ХПІ» 

Горьківський медичний 

інститут 1971р. 

Спеціальність – 

лікувальна справа      

Кваліфікація –  лікар 

Диплом Р №885991 

 

Кандидат медичних 

наук 

14.00.34 – Курортологія і 

фізіотерапія  

Тема дисертації 
«Диференційоване 

застосування 

апмпліпульстерапії і 

електрофорезу іхтіолу 

синусоїдальні 

модульовані струмами в 

1971 – 1974 

2-а міська. лікарня, 

м. Кострома Лікар-

терапевт 

1974 – 1975 

Харківська обласна 

фізіотерапевтична 

поліклініка Лікар-

фізіотерапевт  

1975 – 1977 



3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

комплексі з радоновими 

ваннами у хворих на 

деформуючий 

остеоартроз» 

(МД №019205,  

Одеса 1984 г. 

Спеціалізована рада 

К.088.10.01 в Одеськім 

НІІ курортології) 

Доцент кафедри 

фізіотерапії і 

курортології  (атестат 

ДЦ №092553 рішення 

ВАК від 06.08.1986р. 

Протокол №32ц/31) 

 

Доктор медичних наук, 

14.00.13 – Нервові 

хвороби 

14.00.34 – Курортологія 

та фізіотерапія  

Тема дисертації 
«Клініко-фізіологічне 

обґрунтування системи 

диференційованого 

застосування фізичних 

факторів у хворих 

поперековим 

остеохондрозом з 

рефлекторними 

синдромами»  

(ДН №000505 21.05 

1993р.Спеціалізована 

рада Київського 

інституту удосконалення 

лікарів) 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології Клінічна 

ординатура  

1978 – 1985 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології  Асистент 

кафедри 

1985 – 1993 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

(з 1999р. Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти) 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології Доцент 

кафедри 

1993 – 2021 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології ХМАПО (з 

2019 р Кафедра фізичної  

та реабілітаційної 

медицини, фізіотерапії та 

курортології) Професор 

кафедрі 

2021 по теперішній час  

Професор кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 



Професор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології  (ПР 000673 

20.06.2001 р. 

Атестаційна колегія 

МОН України, Київ) 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

ПЕТУХОВА  

Ілона  

Сергіївна 

 

Доцент кафедри  

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

 

Харківський державний 

медичний університет, 

2000р.      

Спеціальність: 

лікувальна справа    

Кваліфікація: лікар 

Диплом  

МВ НХ № 013596 

 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервової 

хвороби 

Тема дисертації 
«Особливості 

надсегментарної 

вегетативної нервової 

системи і церебральної 

гемодинаміки у хворих з 

симптоматичною 

локально обумовленою 

єпілєпсією» 

(диплом ДК №03658, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України протокол № 15-

09/9 від 12.10.2005р.); 

Доцент, кафедри 

неврології та 

нейрохірургії 

(неврологія) (атестат 12 

ДЦ №043455 МОН 

України від 30.06.2015р.) 

2001 – 2006р.  

Старший лаборант 

ХМАПО  

2006 – 2012р.  

Асистент кафедри 

неврології та 

нейрохірургії ХМАПО  

2012 – 2019р.  

Доцент кафедри 

неврології та 

нейрохірургії ХМАПО  

2019 – 2021р. 

Доцент кафедри ФРМ, 

фізіотерапії та 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Доцент кафедри Фізична  

і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 



1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

РОЗДІЛЬСЬКА  

Ольга  

Миколаївна 

Професор 

кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

 

Івано-франківський 

державний медичний 

інститут1976р. 

Спеціальність: лікаря-

лікувальника 

Кваліфікація: лікар 

Диплом Щ № 067953 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність  

14.00.34 – Курортологія і 

фізіотерапія, 14.00.06 – 

Кардіологія  

Тема дисертації  
«Застосування 

постійного струму в 

комплексному лікуванні 

хворих, які перенесли 

інфаркт міокарда, на 

ранньому санаторному 

етапі реабілітації» 

(диплом МД №024848, 

Рада Одеського НІІ 

курортології протокол 

№1 від 21.01.1985р.); 

Доцент, кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

(атестат ДЦ №002044 

Харківський інститут 

удосконалення лікарів 

від 24.12.1991р.) 

 

Доктор медичних наук  

Спеціальність 14.00.06 – 

Кардіологія, 14.00.34 – 

Курортологія та 

фізіологія 

Тема дисертації  
«Комплексне лікування 

серцевої недостатності у 

хворих ішемічною 

хворобою серця з 

використанням фізичних 

факторів» 

1976 – 1977р. 

Лікар-інтерн Харківська 

обласна лікарня 

1977 – 1983р. 

Дільничний лікар 

лікарня №1 

1984 – 1990р. 

Асистент кафедри 

фізіотерапії НУВ 

1990 – 1993р. 

Доцент кафедри 

фізіотерапії ХМАПО 

1993 – 2021р.  

Професор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Професор кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

 

 



(диплом ДН №000401 

Харківський медичний 

інститут МОЗ України 

протокол №13 від 

08.04.1993р.) 

Професор, кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

(атестат ПР АР№001976 

Харківський інститут 

удосконалення лікарів 

протокол №31 від 

24.06.1999р.) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Реабілітація при  

захворюваннях 

різних органів і 

систем 

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

КАС  

Інна  

Віталіївна 

 

Заступник 

медичного 

директора з 

хірургічної 

допомоги 

Харківська 

клінічна лікарня 

на залізничному 

транспорті №2 

філії «Центр 

охорони 

здоров’я» 

Акціонерного 

товариства 

«Українська 

залізниця»,  

 

Доцент кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

Харківський медичний 

інститут , 1988р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом РВ №764737 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н.  Каразіна., 2020р. 

Спеціальність:Менедж

мент 

Кваліфікація: 
Ступінь вищої освіти 

магістр 

Освітня програма: 

Адміністративний 

менеджмент 

Диплом М20 №175701 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.33 – Медична 

реабілітація, фізіотерапія 

та курортологія, 

Тема дисертації: 

«Магнітофорез брому та 

магнітотерапія в 

реабілітації хворих з 

синдромом вегето-

судинної дистонії, що 

зумовлений закритою 

черепно-мозковою 

травмою та 

церебральним 

арахноїдитом», 

(диплом ДК039826, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України протокол №9-

09/3 від 15.03.2007р.) 

Доцент кафедри 

фізіотерапії курортології 

1980 – 1982р. 

Чугуївська ЦРЛ, 

санітарка 

1982 –1988р. 

Харківський медичний 

інститут, студентка 

1988 – 1991р. 

Військова частина № 

10450, лікар ординатор 

1993 р. 

Чугуївська ЦРЛ, 

дільничний терапевт 

1993–1995р. 

ХІУЛ, клінічний 

ординатор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

1995 – 2007р. 

ХМАПО, асистент 

кафедри фізіотерапії та 

курортології 

2007 – 2014р. 



реабілітації 

пацієнта 

6. Принципи 

проведення 

медико-соціальної 

експертизи 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

та відновлювальної 

терапії (диплом 12 ДЦ 

026554 від 20.01.2011р. 

протокол 2/81 Д) 

 

ХМАПО, доцент 

кафедри фізіотерапії та 

курортології 

2014 - 2020р. 

ХКЛЗТ №1 філії «Центр 

охорони здоров’я», 

заступник головного 

лікаря з медичної 

частини 

2020 по теперішній час 

ХКЛЗТ №1 філії «Центр 

охорони здоров’я», 

заступник медичного 

директора з хірургічної 

допомоги 

2014 - 2021р. 

за сумісництвом 

доцент кафедри фізичної 

та реабілітаційної 

медицини,  фізіотерапії 

та курортології ХМАПО 

2021р по теперішній час 

за сумісництвом доцент 

кафедри Фізична  і 

реабілітаційна медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

за сумісництвом 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

МАНОЙЛЕНКО  

Наталія  

Юріївна 

КНП «Міська 

поліклініка №10» 

ХМР 

Завідувач 

фізіотерапевтични

м відділенням 

 

Старший 

викладач кафедри 

Харківський медичний 

інститут, 1988р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом РВ № 764783 

 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.33 – Курортологія 

та фізіотерапія. 

Тема дисертації 
«Застосування нормо 

баричної гіпоксичної 

терапії у хворих на 

гіпертонічну хворобу 

1996 – 2001р.  

Завідувач відділення 

відновлювального 

лікування;  

2016 – 2019р. 

за сумісництвом  

лікар фізіотерапевт;  

2001 – 2016 та 2019 по 

теперішній час - 





ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх  

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Фізіотерапія» 
підвищення кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» 

 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо 

стосується змісту 

освітнього (практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Освітня програма «Фізіотерапія» 

Стажування «Фізіотерапія», Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

ЗІНЧЕНКО  

Олена 

Костянтинівна  

Завідувачка 

кафедри  

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Харківський медичний 

інститут, 1982р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом ЗВ №770326 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервової 

хвороби 

Тема дисертації: 

«Клініко-імунологічні 

кореляції та деякі 

питання патогенезу 

епілептичного синдрому 

у хворих на церебральні 

лептоменінгіти 

(арахноїдити) різної 

етіології» 

(диплом КН №02341, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України, 23.04.1993р.); 

1988–1990 р. 

клінічний ординатор 

1990–1993р. 

аспірант  

1993–2003 р.; 

Асистент кафедри 

невропатології та дитячої 

неврології  

2003–2013р. 

Доцент кафедри 

неврології та дитячої 

неврології  

2013–2015 

Професор кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

2015–2019 



4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

 

Доцент, кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

(атестат ДЦ №008836 

Міністерство освіти і 

науки України протокол 

4/54Д від 23.10.2003р.) 

 

Доктор медичних наук  

спеціальність 14.01.15 – 

Нервові хвороби  

Тема дисертації  
«Нейроімуно-

ендокринна регуляція 

артеріальної гіпотонії в 

структурі неврологічної 

патології» 

(диплом ДД №002890 

Міністерство освіти і 

науки України від 

17.01.2015р.) 

Професор, кафедри 

неврології та дитячої 

неврології 

(атестат 12 ПР №011247 

Міністерство освіти і 

науки України протокол 

5/01 П від 15.12.2015р.) 

Завідувач кафедри 

фізіотерапії, курортології 

та відновлювальної 

медицини  ХМАПО 

2019 – 2021 

Завідувач кафедри 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини, фізіотерапії і 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Завідувач кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

ВАСИЛЬЄВА  

Ольга  

Олександрівна 

 

Доцент кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

Харківський Медичний 

Інститут, 1984р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа    

Кваліфікація: лікар 

Диплом КВ № 792659 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

14.01.15 – Нервові 

хвороби 

Тема дисертації  

«Клініко-фізіологічне 

значення 

функціональних 

асиметрій в діагностиці і 

1884–1985р. 

Молодший науковий 

співробітник, 

1985–1988 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П.Протопопова; 



лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

 

прогнозі початкових 

ознак недостатності 

мозкового кровообігу» 

(диплом КД №0342310, 

Рішенням Ради в 

Українському інституті 

удосконалення лікарів 

від 22.05.1990 р, 

протокол №7) 

Старший науковий 

співробітник 

(атестат АС № 002130, 

рішення ВАК України 

Інститут неврології 

психіатрії та наркології 

АМН України від 

13.02.2002р.) 

Очна аспірантура за 

спеціальністю нервові 

хвороби  

1988–1990р. 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П. Протопопова; 

молодший науковий 

співробітник, 

1990–1993 

Харківський НДІ 

неврології та психіатрії 

ім. В.П.Протопопова; 

Науковий співробітник, 

1993 – 2021р. 

Старший науковий 

співробітник з  

ДУ « Інститут 

неврології, психіатрії та 

наркології НАМН 

України» 

2021 по теперішній час  

Доцент Фізична  і 

реабілітаційна медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

ВАСИЛЬЄВА-

ЛІНЕЦЬКА  

Лариса  

Яківна  

Професор 

кафедри фізичної 

та реабілітаційної 

медицини, 

фізіотерапії і 

курортології 

НТУ «ХПІ» 

Горьківський медичний 

інститут 1971р. 

Спеціальність – 

лікувальна справа      

Кваліфікація –  лікар 

Диплом Р №885991 

 

Кандидат медичних 

наук 

14.00.34 – Курортологія і 

фізіотерапія  

Тема дисертації 
«Диференційоване 

застосування 

апмпліпульстерапії і 

електрофорезу іхтіолу 

синусоїдальні 

модульовані струмами в 

1971 – 1974 

2-а міська. лікарня, 

м. Кострома Лікар-

терапевт 

1974 – 1975 

Харківська обласна 

фізіотерапевтична 

поліклініка Лікар-

фізіотерапевт  

1975 – 1977 



3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

 

комплексі з радоновими 

ваннами у хворих на 

деформуючий 

остеоартроз» 

(МД №019205,  

Одеса 1984 г. 

Спеціалізована рада 

К.088.10.01 в Одеськім 

НІІ курортології) 

Доцент кафедри 

фізіотерапії і 

курортології  (атестат 

ДЦ №092553 рішення 

ВАК від 06.08.1986р. 

Протокол №32ц/31) 

 

Доктор медичних наук, 

14.00.13 – Нервові 

хвороби 

14.00.34 – Курортологія 

та фізіотерапія  

Тема дисертації 
«Клініко-фізіологічне 

обґрунтування системи 

диференційованого 

застосування фізичних 

факторів у хворих 

поперековим 

остеохондрозом з 

рефлекторними 

синдромами»  

(ДН №000505 21.05 

1993р.Спеціалізована 

рада Київського 

інституту удосконалення 

лікарів) 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології Клінічна 

ординатура  

1978 – 1985 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології  Асистент 

кафедри 

1985 – 1993 

Український інститут 

удосконалення лікарів 

(з 1999р. Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти) 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології Доцент 

кафедри 

1993 – 2021 

Кафедра фізіотерапії та 

курортології (з 2019 р 

Кафедра фізичної  та 

реабілітаційної 

медицини, фізіотерапії та 

курортології) Професор 

кафедрі 

2021 по теперішній час  

Професор кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 



Професор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології  (ПР 000673 

20.06.2001 р. 

Атестаційна колегія 

МОН України, Київ) 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

ПЕТУХОВА  

Ілона  

Сергіївна 

 

Доцент кафедри  

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

 

Харківський державний 

медичний університет, 

2000р.      

Спеціальність: 

лікувальна справа    

Кваліфікація: лікар 

Диплом  

МВ НХ № 013596 

 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.15 – Нервової 

хвороби 

Тема дисертації 
«Особливості 

надсегментарної 

вегетативної нервової 

системи і церебральної 

гемодинаміки у хворих з 

симптоматичною 

локально обумовленою 

єпілєпсією» 

(диплом ДК №03658, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України протокол № 15-

09/9 від 12.10.2005р.); 

Доцент, кафедри 

неврології та 

нейрохірургії 

(неврологія) (атестат 12 

ДЦ №043455 МОН 

України від 30.06.2015р.) 

2001 – 2006р.  

Старший лаборант 

ХМАПО  

2006 – 2012р.  

Асистент кафедри 

неврології та 

нейрохірургії ХМАПО  

2012 – 2019р.  

Доцент кафедри 

неврології та 

нейрохірургії ХМАПО  

2019 – 2021р. 

Доцент кафедри ФРМ, 

фізіотерапії та 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Доцент кафедри Фізична  

і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

РОЗДІЛЬСЬКА  

Ольга  

Миколаївна 

Професор 

кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

Івано-франківський 

державний медичний 

інститут1976р. 

Спеціальність: лікаря-

лікувальника 

Кваліфікація: лікар 

Кандидат медичних 

наук спеціальність  

14.00.34 – Курортологія і 

фізіотерапія, 14.00.06 – 

Кардіологія  

Тема дисертації  

1976 – 1977р. 

Лікар-інтерн Харківська 

обласна лікарня 

1977 – 1983р. 

Дільничний лікар 

лікарня №1 



2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

 

Диплом Щ № 067953 

 

«Застосування 

постійного струму в 

комплексному лікуванні 

хворих, які перенесли 

інфаркт міокарда, на 

ранньому санаторному 

етапі реабілітації» 

(диплом МД №024848, 

Рада Одеського НІІ 

курортології протокол 

№1 від 21.01.1985р.); 

Доцент, кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

(атестат ДЦ №002044 

Харківський інститут 

удосконалення лікарів 

від 24.12.1991р.) 

 

Доктор медичних наук  

Спеціальність 14.00.06 – 

Кардіологія, 14.00.34 – 

Курортологія та 

фізіологія 

Тема дисертації  
«Комплексне лікування 

серцевої недостатності у 

хворих ішемічною 

хворобою серця з 

використанням фізичних 

факторів» 

(диплом ДН №000401 

Харківський медичний 

інститут МОЗ України 

протокол №13 від 

08.04.1993р.) 

1984 – 1990р. 

Асистент кафедри 

фізіотерапії НУВ 

1990 – 1993р. 

Доцент кафедри 

фізіотерапії ХМАПО 

1993 – 2021р.  

Професор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Професор кафедри 

Фізична  і реабілітаційна 

медицина, фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

 

 



Професор, кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

(атестат ПР АР№001976 

Харківський інститут 

удосконалення лікарів 

протокол №31 від 

24.06.1999р.) 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

3. Діагностика та 

особливості 

реабілітаційного 

обстеження, 

міжнародні шкали 

4. Основи та 

особливості 

проведення 

фізіотерапії  

5. Створення 

індивідуальної 

системи 

реабілітації 

пацієнта 

 

КАС  

Інна  

Віталіївна 

 

Заступник 

медичного 

директора з 

хірургічної 

допомоги 

Харківська 

клінічна лікарня 

на залізничному 

транспорті №2 

філії «Центр 

охорони 

здоров’я» 

Акціонерного 

товариства 

«Українська 

залізниця»,  

 

Доцент кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ 

«ХПІ» 

Харківський медичний 

інститут , 1988р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація:лікар 

Диплом РВ №764737 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н.  Каразіна., 2020р. 

Спеціальність:Менедж

мент 

Кваліфікація: 
Ступінь вищої освіти 

магістр 

Освітня програма: 

Адміністративний 

менеджмент 

Диплом М20 №175701 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.33 – Медична 

реабілітація, фізіотерапія 

та курортологія, 

Тема дисертації: 

«Магнітофорез брому та 

магнітотерапія в 

реабілітації хворих з 

синдромом вегето-

судинної дистонії, що 

зумовлений закритою 

черепно-мозковою 

травмою та 

церебральним 

арахноїдитом», 

(диплом ДК039826, 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України протокол №9-

09/3 від 15.03.2007р.) 

Доцент кафедри 

фізіотерапії курортології 

та відновлювальної 

терапії (диплом 12 ДЦ 

026554 від 20.01.2011р. 

протокол 2/81 Д) 

1980 – 1982р. 

Чугуївська ЦРЛ, 

санітарка 

1982 –1988р. 

Харківський медичний 

інститут, студентка 

1988 – 1991р. 

Військова частина № 

10450, лікар ординатор 

1993 р. 

Чугуївська ЦРЛ, 

дільничний терапевт 

1993–1995р. 

ХІУЛ, клінічний 

ординатор кафедри 

фізіотерапії та 

курортології 

1995 – 2007р. 

ХМАПО, асистент 

кафедри фізіотерапії та 

курортології 

2007 – 2014р. 

ХМАПО, доцент 

кафедри фізіотерапії та 

курортології 

2014 - 2020р. 



 ХКЛЗТ №1 філії «Центр 

охорони здоров’я», 

заступник головного 

лікаря з медичної 

частини 

2020 по теперішній час 

ХКЛЗТ №1 філії «Центр 

охорони здоров’я», 

заступник медичного 

директора з хірургічної 

допомоги 

2014 - 2021р. 

за сумісництвом 

доцент кафедри фізичної 

та реабілітаційної 

медицини,  фізіотерапії 

та курортології ХМАПО 

2021р по теперішній час 

за сумісництвом доцент 

кафедри Фізична  і 

реабілітаційна медицина, 

фізіотерапія і 

курортологія НТУ «ХПІ» 

за сумісництвом. 

 

1. Організація 

реабілітаційної 

служби та 

диспансерного 

нагляду, чине 

законодавство 

2. Загальні 

принципи 

діагностики та 

лікування різних 

захворювань 

МАНОЙЛЕНКО  

Наталія  

Юріївна 

КНП «Міська 

поліклініка №10» 

ХМР 

Завідувач 

фізіотерапевтични

м відділенням 

 

Старший 

викладач кафедри 

Фізична  і 

реабілітаційна 

медицина, 

Харківський медичний 

інститут, 1988р. 

Спеціальність: 

лікувальна справа 

Кваліфікація: лікар 

Диплом РВ № 764783 

 

 

Кандидат медичних 

наук спеціальність 

14.01.33 – Курортологія 

та фізіотерапія. 

Тема дисертації 
«Застосування нормо 

баричної гіпоксичної 

терапії у хворих на 

гіпертонічну хворобу 

різних стадій у 

поліклінічних умовах» 

1996 – 2001р.  

Завідувач відділення 

відновлювального 

лікування;  

2016 – 2019р. 

за сумісництвом  

лікар фізіотерапевт;  

2001 – 2016 та 2019 по 

теперішній час - 

Завідувач 

фізіотерапевтичним 

відділенням, КНП 




