
ВІДОМОСТІ  

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

освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою прогамою  

«Рентгенологія та ультразвукова діагностика» підвищення кваліфікації із спеціальності  

224 «Технології медичної діагностики та лікування» 

 

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 «Рентгенологія та ультразвукова діагностика» 

Спеціалізація «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика» 

Цикл стажування «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика» 

Цикли тематичного удосконалення за окремими напрямками фаху 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація  

служби променевої 

діагностики 

2. Уявлення про 

морфологічну 

структуру органів, 

тканин та клітин 

3. Знання показів 

для променевих 

досліджень 

4. Рентгенологічні 

ШАРМАЗАНОВА 

Олена  

Петрівна 

Завідувач кафедри 

Радіології 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

 

Саратовський державний 

медичний інститут, 1983,  

Спеціальність – 

лікувальна справа, 

Кваліфікація – лікар 

Диплом ЗВ № 709626 

 

Кандидат медичних 

наук 

зі спеціальності 14.01.23 

– Променева діагностика 

та променева терапія 

Тема дисертації 

«Рентгенодіагностика 

деяких ендокринних 

спондилопатій» 

(КН №002921, від 

03.06.1993р, , виданий 

1983-1984 р. 

лікар інтерн з терапії,  

1984-1986 р. 

викладач внутрішніх 

хвороб у медичному 

училищі,   

1986-1988 р. 

зам. головного лікаря 

міста і району з 

експертизи тимчасової 

непрацездатності;  



методи 

дослідження 

5. КТ методи 

дослідження 

6. МРТ методи 

дослідження 

ВАК України протокол 

№ 11) 

Доцент кафедри 

рентгенології дитячого 

віку, від 21.12.2001р. 

протокол №5/47Д) 

 

Доктор медичних наук 
зі спеціальності –

14.01.23 Променева 

діагностика та 

променева терапія 

Тема дисертації: 
«Структурно-

функціональний стан 

кісткової тканини у дітей 

з травматичними 

пошкодженнями опорно-

рухової системи за 

даними променевих 

методів дослідження» 

(Диплом ДД № 004198 

від 09.03.2005 р, виданий 

ВАК України протокол 

№ 8-09/2) 

Професор кафедри 

променевої діагностики 

(Атестат 12 ПР № 

004418 від 19.10. 2006 р., 

виданий МОН України) 

1988-1990 р. 

клінічний ординатор 

кафедри рентгенології 

УІУЛ . 

1990-1991 р. 

лікар-рентгенолог ІЗНХ 

АМНУ. 

1991-1999 р. 

асистент кафедри 

рентгенології УІУЛ 

1999-2005 р. 

доцент кафедри 

рентгенології дитячого 

віку ХМАПО 

2005-2006 р. 

професор кафедри 

загальної і педіатричної 

рентгенології ХМАПО 

2006-2008 р. 

зав. кафедри променевої 

діагностики ХМАПО 

2008-2014 р. 

професор кафедри 

променевої діагностики і 

дитячої рентгенології 

2014 -2021 р. 

зав. кафедри променевої 

діагностики ХМАПО  

2021 по теперішній час  

Завідувач кафедри 

Радіології НТУ «ХПІ» 

1. Організація  

служби променевої 

діагностики 

2. Уявлення про 

КІРІК  

Ганна  

Анатоліївна 

Асистент кафедри 

Радіології  

НТУ «ХПІ» 

Харківський 

національний медичний 

університет, 2009 р.,  

Спеціальність – 

 2009-2011 р. 

Лікар-інтерн відділення 

променевої діагностики 

(діагностичного центру), 



морфологічну 

структуру органів, 

тканин та клітин 

3. Знання показів 

для променевих 

досліджень 

4. Рентгенологічні 

методи 

дослідження 

5. КТ методи 

дослідження 

6. МРТ методи 

дослідження 

педіатрія,  

Кваліфікація – лікар 

Диплом ХА № 36916013 

 

Харківська обласна 

клінічна лікарня 

2011-2013 р. 

лікар рентгенолог 

ХОКТЛ 

2013-2016 р. 

лікар-рентгенолог КЗОЗ 

«харківська міська 

клінічна лікарня №7 

2016-2020 р. 

лікар-рентгенолог 

Харківський поліклініки 

№ 6  

2020-2021 р. 

лікар-рентгенолог центра 

сучасних рентгенівських 

технологій 

«TOMORAY»  

2021 по теперішній час  

асистент кафедри 

Радіологія НТУ «ХПІ» 

1. Ультразвукові 

методи 

дослідження 

САФОНОВА  

Інесса  

Миколаївна 

Професор 

кафедри 

Радіології  

НТУ «ХПІ» 

 

Харківський медичний 

інститут,  1994 р.,  

Спеціальність – 

педіатрія,  

Кваліфікація – лікар-

педіатр 

Диплом ЛЖ № 000819 

 

Кандидат медичних 

наук зі спеціальності 

14.01.01 - Акушерство та 

гінекологія  

Тема дисертації: 

«Діагностичне значення 

показників 

внутрішньосерцевої і 

периферичної 

гемодинаміки плода та 

прогнозування стану 

новонароджених у 

вагітних з запальними 

захворюваннями нирок» 

2000-2007 – лікар 

акушер-гінеколог міської 

полікліники №3  

2001 р по теперішній час 

Сумісництво 

лікар ультразвукової 

діагностики КНП 

«Обласна клінічна 

лікарня». 

2008-2012 – асистент 

кафедри ультразвукової 

діагностики ХМАПО; 

2012-2017 – доцент 

кафедри ультразвукової 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=14.01.01
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=14.01.01


(ДК №058410, Державна 

установа «Інститут 

педіатрії, акушерства і 

гінекології АМН 

України»,  від 

10.03.2010, протокол 

№7-09/2) 

Доцент кафедри 

ультразвукової 

діагностики (12 ДЦ 

№038004, від 

14.02.2014р. 

Міністерство освіти і 

науки, молоді і спорту 

України) 

Доктор медичних наук 
14.01.23 –  Променева 

діагностика та 

променева терапія  

Тема дисертації: 

«Антенатальнi 

ехографічні моніторинги 

і визначення ступеня 

перинатального ризику 

для оптимізації ведення 

вагітності та 

постнатальної тактики» 

(Диплом ДД № 006867 

від 11.10.2017 р, виданий 

МОН України. 

Професор кафедри 

променевої діагностики 

(Атестат АП № 002770 

від 15.04.2021р., виданий 

МОН України) 

діагностики ХМАПО 

2017-2018 доцент 

кафедри променевої 

діагностики ХМАПО 

2018 – 2021 р. 

професор кафедри 

променевої діагностики 

ХМАПО 

2021 по теперішній час  

професор кафедри 

Радіології НТУ «ХПІ» 

 



1. Організація  

служби променевої 

діагностики 

2. Уявлення про 

морфологічну 

структуру органів, 

тканин та клітин 

3. Знання показів 

для променевих 

досліджень 

4. Рентгенологічні 

методи 

дослідження 

5. КТ методи 

дослідження 

6. МРТ методи 

дослідження 

ФЕДОРОВИЧ  

Богдан  

Олександрович 

Асистент кафедри 

Радіологія  

НТУ «ХПІ» 

 

Харківський 

національний медичний 

університет, 2007,  

Спеціальність – 

лікувальна справа, 

Кваліфікація – лікар 

Диплом ЗВ № 709626 

 

Кандидат медичних 

наук зі спеціальності 

14.01.23 – Променева 

діагностика та 

променева терапія 

Тема дисертації: 
«Особливості 

травматичних 

ушкоджень колінного 

суглоба у футболістів за 

даними променевих 

методів дослідження»  

(Диплом ДК № 013559 

від 25.04.2013 р, виданий 

ДАК України (протокол 

№ 8-09/2) 

 

 

2009-2016 р. 

лікар-рентгенолог 

відділення МРТ 

ХМЛШНД ім. проф 

Мещанінова 

2009-2013 р. 

Заочний аспірант 

кафедри променевої 

діагностики ХМАПО  

2013-2016 р. 

Сумісник асистент 

кафедри променевої 

діагностики ХМАПО 

2017- теперішній час 

сумісник 

Лікар-рентгенолог ТОВ 

МРТ-ЦЕНТР 

2016-2021 р.  

асистент кафедри 

променевої діагностики 

ХМАПО 

2021 по теперішній час  

Асистент  кафедри 

Радіології НТУ «ХПІ» 

1. Організація  

служби променевої 

діагностики 

2. Уявлення про 

морфологічну 

структуру органів, 

тканин та клітин 

3. Знання показів 

для променевих 

досліджень 

4. Рентгенологічні 

ШАПОВАЛОВА 

Вікторія  

Вікторівна 

Доцент кафедри 

Радіології  

НТУ «ХПІ» 

Харківський державний 

медичний університет, 

1998р.,  

Спеціальність – 

лікувальна справа, 

Кваліфікація – лікар 

Диплом  

ЛА НХ № 006358 

 

Кандидат медичних 

наук  зі спеціальності 

14.01.23 – Променева 

діагностика та 

променева терапія   

Тема дисертації: 

«Променева дiагностика 

змін органів грудної 

клітки при 

бронхолегеневiй 

дисплазiї у 

1998-1999 р. 

Лікар-інтерн, Харківська 

обласна клінічна лікарня 

1999-2001 р. 

Клінічний ординатор 

кафедри променевої 

діагностики  ХМАПО 

2001-2002 р. 

лікар-рентгенолог 

Поліклініка БМКЛ№17 

2002-2006 р. 




