
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОПП «Стоматологія» 
 

ПІБ викладача Посада Структурний 
підрозділ, у якому 
працює викладач 

Інформація про 
кваліфікацію 
викладача 

Стаж 
науково

-
педагогі

чної 
роботи 

Навчальні 
дисципліни, що їх 
викладає викладач 
на ОП  

Обґрунтування  

Абрамович  
Вероніка  
Євгеніївна 

Доцент  
 

Кафедра 
германських мов 
та перекладу 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Мова та література 
(англійська); 
кваліфікація – філолог, 
викладач англійської 
мови та зарубіжної 
літератури);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних 
наук (13.00.04 – теорія 
і методика професійної 
освіти) 

11 Іноземна мова 
Іноземна мова (за 
проф. спрям.) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Іноземна мова» підтверджена 
документом про освіту  
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Іноземна мова (за проф. 
спрям.)» підтверджена 
документом про освіту та 
науковою діяльністю, зокрема 
наявність науково-популярних 
та/або консультаційних 
(дорадчих) та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики: 
1. Абрамович В. Є. Теорія і 
практика реалізації концепції 
контекстуалізованого навчання в 
медичній освіті Франції / 
В. Є. Абрамович // Science Review 
1(8), January. Vol.5 Warsaw, 2018. 
С. 86–89. 
2. Абрамович В. Є. Особливості 
навчання англійської мови 
медичного спрямування за 
методикою Х. В. Хачатуряна / 
В. Є. Абрамович // Актуальні 
проблеми соціальних 
комунікацій та 
мистецтвознавства: збірник 
наукових праць. У 3-х т. Т. 3 



«Теоретичні та прикладні аспекти 
викладання іноземних мов, 
перекладу, психології та світової 
літератури». Київ : КиМУ, 2018. 
С. 88–95. 
3. Абрамович В. Є., Іващенко 
О.Г. «Метафоризація як механізм 
найменування медичних понять» 
/ В. Є. Абрамович // Матеріали 
ХХIIІ Міжнародної науково-
практичної конференції 
професорсько-викладацького 
складу «Європейська інтеграція 
України в контексті освітньої та 
молодіжної політики». Кив: 
КиМУ, 2018. Т. 2. С. 20–26. 
Метафоризація як механізм 
найменування медичних понять / 
В.Є. Абрамович // Теоретичні та 
прикладні аспекти перекладу, 
психології, педагогіки, 
викладання іноземних мов та 
світової літератури: збірник 
наукових праць. Київ: КиМУ, 
2019. с. 123-129 

Зінченко Ольга 
Зіновіївна 

Доцент  
 
 

Кафедра 
слов’янської 
філології та 
загального 
мовознавства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність  
– Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова і література та 
мова і література 
(російська); 
кваліфікація – вчитель 
української мови, 

7 Українська мова (за 
проф. спрям.) 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту  



української та 
зарубіжної літератури 
загальноосвітньої 
школи другого та 
третього ступенів і 
вчитель російської 
мови 
загальноосвітньої 
школи першого, 
другого та третього 
ступенів.): науковий 
ступінь: кандидат 
філологічних наук 
(10.01.01 – Українська 
література)  

Половинська Віта 
Віталіївна 

Доцент  Кафедра 
міжнародних 
відносин та 
туризму 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
історія; кваліфікація – 
магістр історії, 
викладач історії, 
вчитель 
суспільствознавства); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.01 – 
Історія України)  

6 Історія України та 
української культури 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем із 
спеціальності 07.00.01 – Історія 
України 

Шарко Олег 
Віталійович 

Доцент  Кафедра 
психології та 
педагогіки 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
філософія; 
кваліфікація – філософ. 
Викладач вищого 
навчального закладу. 
Науковий 

4 Філософія Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту 



співробітник. Експерт 
із суспільно-
політичних питань);  
 
науковий ступінь: 
кандидат філософських 
наук (09.00.06 – 
Логіка)  

Ластовець Марія 
Юріївна 
 

Доцент  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Мова та література 
(давньогрецька, 
латинська), 
французька мова; 
кваліфікація – магістр з 
мови та літератури, 
філолог-дослідник, 
викладач вищого 
навчального закладу з 
давньогрецької, 
латинської мов та 
античної літератури, 
французької мови);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат філологічних 
наук  (10.02.14 - 
Класичні мови. Окремі 
індоєвропейські мови) 

6 Латинська мова та 
медична 
термінологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем із 
спеціальності 10.02.14 - Класичні 
мови. Окремі індоєвропейські 
мови. Тема дисертації: 
"Лінгвопоетика 
латинськомовних авторів 
ранньомодерної України 
кін.XVII-поч.XVIII ст " 

Костинська Наталія 
Євгенівна 
 

Професор  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  

44 Патофізіологія 
Фізіологія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Патофізіологія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.00.16 – Патофізіологія 



 
науковий ступінь: 
Доктор медичних наук 
(14.03.05 – 
Фармакологія); 
Кандидат медичних 
наук (14.00.16 – 
Патофізіологія);  
 
 

 
Кваліфікація за дисципліною 
«Фізіологія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.00.16 – Патофізіологія 
 
Професор кафедри клінічної 
фармакології з курсом гомеопатії 

Полковенко Ольга 
Володимирівна 

Доцент  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Зоологія; кваліфікація 
– біолог-зоолог 
безхребетних; викладач 
біології);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук ( 03.00.11 – 
Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія) 

22 Медична біологія Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
біологічних наук із спеціальності 
03.00.11 – Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія. Тема 
дисертації: «Особливості 
остеокластичної резорбції 
кісткового тканини в умовах 
зниженого опорного 
навантаження». 

Оникієнко Юрій 
Юрійович 

Доцент  
 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Біотехнологічні та 
медичні апарати і 
системи; кваліфікація –  
інженер-електронік);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук (05.11.17 - 

5 Медична та 
біологічна фізика  
Медична 
інформатика 

Кваліфікація за дисципліною 
«Медична та біологічна фізика» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата технічних наук із 
спеціальності 05.11.17 - 
Біологічні та медичні прилади і 
системи. Тема дисертації: 
«Методи та біотехнічна 
система оцінювання 
психофізіологічного стану 
фахівців екстремальних видів 
діяльності» 



Біологічні та медичні 
прилади і системи)  

 
Кваліфікація за дисципліною 
«Медична інформатика» 
підтверджена документом про 
освіту та науковою діяльністю, 
зокрема наявністю за останні 
п’ять років наукових публікацій 
у періодичних виданнях: 
1. 
Кuzovyk, V.D., Bulyhina, 
O., Ivanets, O., OОnykiienko, 
Y., Wójcik, W., Nuradilova, D. 
Complex assessment of the flight 
crew’s psychophysiological state / 
Information Technology in Medical 
Diagnostics II - Proceedings of the 
International Scientific Internet 
Conference on Computer Graphics 
and Image Processing and 48th 
International Scientific and 
Practical Conference on 
Application of Lasers in Medicine 
and Biology, 2018 
2. 
Оnykiienko, Y. Method for 
research of the human static 
equilibrium function / Advances in 
Intelligent Systems and Computing, 
2019. 
3. 
MМartyniuk, G., Onykiienko, 
Y., Scherbak, L. Analysis of the 
pseudorandom number generators 
by the metrological characteristics / 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies, 2016 
4. 
MМedvediev, K., Xu, 



G., Berkovsky, S., Onikienko, 
Y. An analysis of new visitors' 
website behaviour before & after 
TV advertising / International 
Conference on Behavioral, 
Economic and Socio-Cultural 
Computing, BESC 2015 

Стеченко Олена 
Володимирівна 

Доцент  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія і хімія; 
кваліфікація і звання 
вчитель біології та 
хімії середньої школи); 
науковий ступінь: 
Кандидат хімічних 
наук (01.04.18 - Фізика 
і хімія поверхні);  
 

25 Медична хімія  
Біологічна та 
біоорганічна хімія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Медична хімія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
хімічних наук із спеціальності 
01.04.18 - Фізика і хімія 
поверхні, наявністю  
вченого звання: доцент  кафедри 
біоорганічної, біологічної та 
фармацевтичної хімії 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Біологічна та біоорганічна 
хімія» підтверджена документом 
про освіту та науковим ступенем 
кандидата хімічних наук із 
спеціальності 01.04.18 - Фізика і 
хімія поверхні, наявністю  
вченого звання: доцент  кафедри 
біоорганічної, біологічної та 
фармацевтичної хімії 

Костинський Григорій 
Борисович 

Професор  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
 
науковий ступінь: 
Доктор медичних наук 

44 Гістологія, цитологія 
та ембріологія 
Патоморфологія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Гістологія, цитологія та 
ембріологія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.16 
– Гістологія, цитологія, 
ембріологія, наявність вченого 



(14.00.16 – Гістологія, 
цитологія, 
ембріологія);  

звання: професор кафедри 
гістології, цитології та 
ембріології 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Патоморфологія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук, науковою 
діяльністю, зокрема наявність 
науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики:  
1.Костинська Н.Є., Костинський 
Г.Б.  Механізми дії активованого 
цинку піритіону. Український 
журнал дерматології, 
венерології, косметології. – 2018. 
- № 4 (71). – С. 53-56. 

 
2. Костинський Г.Б., Гончарук 
О.О. Регенерація оперованого 
нерва при венозній гіпертензії та 
експериментальній ішемії 
(експериментальне дослідження). 
Biomedical and Biosocial 
Antropology 2014, № 9 с. 217-220 
 
3. Костинський Г.Б. Особливості 
регенерації сідничного нерва при 
порушенні кровозабезпечення 
кінцівки / Матеріали ХХІV 
Міжнародної конференції 
науково-педагогічних 
працівників «Європейський 



вибір України у контексті 
світових політичних процесів», 
Секція актуальних проблем 
медицини. К.: КиМУ, 2019. Т2. 
С. 397-398 

Демецька Олександра 
Віталіївна 

Доцент (за 
сумісництвом) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
(базова освіта: 
спеціальність – 
Генетика; кваліфікація 
– біолог-генетик, 
викладач біології);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук (14.02.01 – 
Гігієна) 

13 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
біологічних наук із 
спеціальності 14.02.01 – Гігієна 

Кефелі-Яновська 
Олена Ігорівна 

Доцент  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.03.11- 
медична та біологічна 
інформатика і 
кібернетика);  

19 Фтизіатрія 
Історія медицини 
Анатомія людини 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фтизіатрія» підтверджена 
документом про освіту та 
сертифікатом лікаря-спеціаліста 
за спеціальністю «Терапія» 
(Українська військово-медична 
академія; Сертифікат лікаря-
спеціаліста, 02.02.2018 р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Історія медицини» 
підтверджена документом про 
освіту 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Анатомія людини» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 



спеціальності 14.03.11- медична 
та біологічна інформатика і 
кібернетика.  
Тема дисертації: «Проблеми 
оптимізації в завданнях 
транформації навчальних знань в 
медичній освіті (на прикладі 
морфологічних дисциплін)», 
наявність виданих навчально-
методичних посібників:  
1. Тестові завдання «Крок-1» - 
Анатомія людини. Модуль 1 
«Опорно-руховий апарат» // 
Навч.-метод. посібник: вид. 5-е. 
-  2015. - 64 с. 
2. Тестові завдання «Крок-1» - 
Анатомія людини. Модуль 2 // 
Навч.-метод. посібник: вид. 6-е. – 
2017. - 180с. 
3. Тестові завдання «Крок-1» - 
Анатомія людини. Модуль 3 
«Серце. Судини і нерви голови, 
шиї, тулуба та кінцівок» //Навч.-
метод. посібник: вид. 5-е. - 2015. - 
96 с. 
4. Тестові завдання «Крок-1» - 
Анатомія людини (опорно-
руховий аппарат)  //Навч.-метод. 
посібник: вид. 6-е. -  2017. - 50с. 

Раскалєй Володимир 
Борисович 
 

Доцент (за 
сумісництво) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 

25 Анатомія людини Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.00.02 - Анатомія людини 
Тема дисертації: 
«Гемомікроциркуляторне русло 
позапечінкових жовчних 



науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.00.02 - 
Анатомія людини)  

протоків в нормі та після 
ваготоміі в експерименті - 
анатомія людини» 

Барбасов Сергій 
Олександрович 

Викладач  
 

Кафедра 
психології та 
педагогіки 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти; 
кваліфікація – фізика, 
вчитель фізики, основ 
інформатики, 
астрономії, безпеки 
життєдіяльності);  
 

9 Безпека 
життєдіяльності, 
основи біоетики та 
біобезпеки 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науково-методичною діяльністю 
зокрема: 
- Наявність виданого 
навчального посібника  
Барбасов С.О.  Основи здорового 
способу життя. Навчальний 
посібник. К.: КиМУ, 2017. 160 с. 
- Наявність виданих 
методичних рекомендації 
Барбасов С.О. Безпека 
життєдіяльності, основи біоетики 
та біобезпеки: Методичні 
рекомендації до практичних 
занять. К.: КиМУ, 2019. 75 с. 
Барбасов С.О.Курс лекцій з 
дисципліни «Основи екології та 
безпеки життєдіяльності». К.: 
КиМУ, 2016. 158 с. 

Гірін Леонід 
Володимирович 

Завідувач, 
доцент 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.01.03 – 
Хірургія) 
 

14 Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія 
Підготовка офіцерів 
запасу галузі знань 
«Охорона здоров’я». 
Спеціальність 
«Стоматологія» 

Кваліфікація за дисципліною 
«Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.03 – 
Хірургія 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Стоматологія»» 



підтверджена документом про 
освіту, науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.03 – 
Хірургія, наявністю звання 
лейтенант медичної служби; 
досвідом практичної роботи: 
2003-2009 рр. Клінічний 
госпіталь міста Гар’ян (Лівія), 
хірург загальної практики; 
2009-2018 рр. – Державна 
лікарня Аль-Асаба (Лівія), хірург 
загальної практики 

Луценко Олександр 
Геннадійович 
 

Доцент  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар); 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.02.01 – 
Гігієна та професійна 
патологія) 

8 Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини  
Гігієна та екологія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Пропедевтика внутрішньої 
медицини»  підтверджена 
документом про освіту  
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Гігієна та екологія»  
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.02.01 – Гігієна 
та професійна патологія 
 
 

Азаров Олександр 
Ігорович 

Викладач  Кафедра клінічни
х дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Педіатрія; 
кваліфікація – Лікар); 
 
 

5 Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини (практичні 
заняття) 
 
Педіатрія 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Пропедевтика внутрішньої 
медицини» підтверджена 
документом про освіту, 
наявністю сертифіката за 
спеціалізацією «Загальна 
практика-Сімейна медицина» 
(Українсько-військово-медична 
академія; сертифікат; 23.02.2018 
р.) 



 
Кваліфікація за дисципліною 
«Педіатрія» підтверджена 
документом про освіту, 
наявністю сертифіката 
спеціаліста за спеціальністю 
«Педіатрія» (Національна 
медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; 
сертифікат спеціаліста; 
25.06.2015 р.) 

Ткачук Наталія 
Миколаївна 

Доцент  Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.22 – 
Стоматологія);  

36 Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології 
Терапевтична 
стоматологія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Пропедевтика терапевтичної 
стоматології» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Терапевтична стоматологія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 – 
Стоматологія 
 

Міхеєва Ірина 
Всеволодівна 

Доцент  Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 

6 Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології 
Охорона праці в 
галузі 

Кваліфікація за дисципліною 
«Пропедевтика ортопедичної 
стоматології» підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Ортопедична стоматологія» 
(Департамент охорони здоров’я 
Київської міської державної 



науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.02.03 – 
Соціальна медицина);  
 

адміністрації; посвідчення; 
15.12.2016 р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Охорона праці в галузі» 
підтверджена документом про 
освіту та довідкою про 
підвищення кваліфікації за 
темою «Охорона праці в галузі 
«Охорона здоров’я» (Київський 
міжнародний університет, 
28.12.2018 р.)  

Моложанов Ігор 
Олексійович 
 

Завідувач, 
доцент 

Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.22 – 
Стоматологія);  
 

27 Терапевтична 
стоматологія 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія 
Тема дисертації: «Використання 
сорбентів в лікуванні запально-
диструктивних захворювань 
слизової оболонки порожнини 
рота»; наявність вченого звання: 
доцент кафедри терапевтичної 
стоматології  

Новокшонова Ірина 
Миколаївна 
 

Викладач (за 
сумісництвом) 

Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 

6 Дитяча терапевтична 
стоматологія  
Пропедевтика 
дитячої 
терапевтичної 
стоматології 
Ендодонтична 
техніка в дитячій 
стоматології 

Кваліфікація за дисципліною 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» підтверджена 
документом про освіту та 
посвідченням спеціалізації за 
фахом «Дитяча стоматологія» 
(Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; 
посвідчення; 02.12.2016 р.) 
 



Кваліфікація за дисципліною 
«Пропедевтика дитячої 
терапевтичної стоматології» 
підтверджена документом про 
освіту та посвідченням 
спеціалізації за фахом «Дитяча 
стоматологія» (Національна 
медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; 
посвідчення; 02.12.2016 р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Ендодонтична техніка в дитячій 
стоматології» підтверджена 
документом про освіту та 
посвідченням спеціалізації за 
фахом «Дитяча стоматологія» 
(Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; 
посвідчення; 02.12.2016 р.) 

Лісніченко Олександр 
Сергійович 

Викладач  Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 
 

3 Терапевтична 
стоматологія 
(практичні заняття) 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю сертифіката лікаря-
спеціаліста за спеціальністю 
«Стоматологія» (Національний 
медичний університет імені 
О.О.Богомольця; Сертифікат 
лікаря-спеціаліста; 03.07.2015 р.), 
сертифіката спеціаліста за 
спеціаліьністю «Ортопедична 
стоматологія» (Національна 
медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; 
Сертифікат спеціаліста; 



08.07.2016 р.) 
Цуркан Олександр 
Олександрович 

Завідувач, 
професор  
 

Кафедра фармації Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; 
кваліфікація – 
провізор); науковий 
ступінь: Доктор 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія 
та фармакогнозія);  

51 Фармакологія 
Побічна дія ліків 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакологія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія, наявність вченого 
звання професора кафедри 
фармацевтичної хімії; 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Побічна дія ліків» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія, наявність вченого 
звання професора кафедри 
фармацевтичної хімії 

Пішель Володимир 
Ярославович 
 
 

Професор  Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
 
науковий ступінь: 
Доктор медичних наук 
(14.03.05 – 
Фармакологія);  

35 Внутрішня медицина 
(у т.ч. інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Внутрішня медицина (у т.ч. 
інфекційні хвороби та 
епідеміологія, клінічна 
фармакологія)» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
14.03.05 – Фармакологія, 
наявність вченого звання 
старший науковий співробітник 
зі спеціальності фармакологія; 

Олійник 
Юрій Миколайович 
 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 

15 Хірургія (у т.ч. 
онкологія та 
нейрохірургія) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Хірургія (у т.ч. онкологія та 
нейрохірургія)» підтверджена 



 освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар; 
магістр медицини, 
офіцер військового 
управління тактичного 
рівня);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук 
(14.01.03 – Хірургія);  
 
 
 

Підготовка офіцерів 
запасу галузі знань 
«Охорона здоров’я». 
Спеціальність 
«Стоматологія» 

документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.03 – Хірургі
я, наявністю сертифіката за 
спеціальністю «Онкохірургія» 
(Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика; Сертифікат; 28.01.2014 
р.) та посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Хірургія» (Міністерство 
оборони України;  
Українська військово-медична 
академія; Посвідчення; 
31.10.2014 р.), посвідчення про 
першу категорію за 
спеціальністю «Судинна 
хірургія» (Міністерство оборони 
України; Українська військово-
медична академія; Посвідчення; 
30.12.2016 р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона 
здоров’я»» підтверджена 
документом про освіту з 
кваліфікацією офіцер 
військового управління 
тактичного рівня 

Захарченко  
Олександр 
Геннадійович 
 

Викладач  
(за 
сумісництво) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  

6 Радіологія Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Рентгенологія» (Департамент 
охорони здоров’я Виконавчого 



 органу; Посвідчення; 14.07.2016 
р.) 

Гуменюк Лілія 
Дмитрівна 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біохімія; кваліфікація 
– біолог-біохімік, 
викладач біології);  
 
науковий ступінь: 
кандидат біологічних 
наук (14.01.07 – 
Онкологія)  
 

10 Хірургія (у т.ч. 
онкологія та 
нейрохірургія) 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про науковий 
ступінь кандидата біологічних 
наук із спеціальності 14.01.07 – 
Онкологія 

Літвінова Наталія 
Юріївна 

Завідувач, 
доцент 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства  

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта 1: спеціальність 
– Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
(базова освіта 2: 
спеціальність – 
Правознавство; 
кваліфікація – юрист);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.00.01 - 
Серцево-судинна 
хірургія)  
 

19 Хірургія (у т.ч. 
онкологія та 
нейрохірургія)  
Судова медицина 
(стоматологія). 
Медичне право 
України 

Кваліфікація за дисципліною 
«Хірургія (у т.ч. онкологія та 
нейрохірургія)» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.00.01 - Серцево-судинна 
хірургія. Тема дисертації 
«Хірургічне лікування 
атеросклеротичних оклюзійно-
стенотичних уражень 
брахіоцефальних артерій у 
хворих з супутньою ішемічною 
хворобою серця»; наявність 
вченого звання: доцент кафедри 
хірургії 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Судова медицина 
(стоматологія). Медичне право 
України» підтверджена 



документом про освіту за 
спеціальністю Правознавство 
 

Кеян Давід 
Миколайович 

Доцент  Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.22 – 
Стоматологія);  
 

8 Хірургічна 
стоматологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю посвідчення про 
першу категорію за 
спеціальністю «Хірургічна 
стоматологія» (МОЗ України; 
посвідчення; 29.12.2016 р.) 

Мащенко Ігор 
Сергійович 

Професор  Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог); науковий 
ступінь: доктор 
медичних наук 
(14.01.22 – 
Стоматологія);  
 

51 Хірургічна 
стоматологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю сертифіката лікаря-
спеціаліста за спеціальністю 
«Стоматологія хірургічна» 
(Державний заклад 
«Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони 
здоров’я України»; Сертифікат 
лікаря-спеціаліста) наявність 
вченого звання професор 
кафедри терапевтичної 
стоматології; почесного звання: 
Заслужений діяч науки і техніки 
України (Указ Президента 
України від 24.01.1997 р. № 
69/97);  

Яценко Олег Ігорович Доцент Кафедра 
хірургічної, 

Кваліфікація 
відповідно до 

10 Ортопедична 
стоматологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 



ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог); науковий 
ступінь: кандидат 
медичних наук 
(14.01.22 – 
Стоматологія);  
 

науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю сертифіката лікаря-
спеціаліста за спеціальністю 
«Ортопедична стоматологія» 
(Вищий державний навчальний 
заклад України «Українська 
медична стоматологічна 
академія»; Сертифікат лікаря-
спеціаліста; 17.05.2016 р.) 

Сеник Андрій 
Ярославович 

Викладач  Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 

3 Ортопедична 
стоматологія 
(практичні заняття) 
Ортодонтія 
(практичні заняття) 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю посвідчення про 
першу категорію за 
спеціальністю «Ортодонтія» 
(Українська військово-медична 
академія; посвідчення; 
30.06.2016 р.) 

Мацьків Ігор 
Володимирович 

Викладач  Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 

5 Ортопедична 
стоматологія, в т.ч. 
імплантологія 
(практичні заняття) 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю сертифіката за 
спеціалізацією «Ортопедична 
стоматологія» (Українська 
військово-медична академія; 
Сертифікат; 12.05.2017 р.) 

Дорубець Андрій 
Дмитрович 

Завідувач, 
доцент 

Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог); науковий 
ступінь: кандидат 
медичних наук 

10 Ортопедична 
стоматологія, в т.ч. 
імплантологія 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію зі спеціальності 
«Ортопедична стоматологія» 
(МОЗ України; посвідчення; 
27.11.2015 р.) 



(14.01.22 – 
Стоматологія);  
 

Зволинська Аліса 
Михайлівна 

Доцент  Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.22 – 
Стоматологія);  

25 Ортодонтія 
Сучасні технології 
застосування 
незнімної 
ортодонтичної 
техніки 

Кваліфікація за дисципліною 
«Ортодонтія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія. Тема 
дисертації: «Генетичні та набуті 
фактори розвитку прогінічних 
форм прикусу», наявністю 
сертифіката за спеціальністю 
«Ортодонтія» (МОЗ України; 
сертифікат; 28.09.2018 р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Сучасні технології застосування 
незнімної ортодонтичної 
техніки» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю сертифіката за 
спеціальністю «Ортодонтія» 
(МОЗ України; сертифікат; 
28.09.2018 р.) 

Богослав 
Юлія 
Петрівна 

Професор  Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар); 
науковий ступінь: 
доктор медичних наук 

12 Акушерство 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Акушерство» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора  
медичних наук із спеціальності 
14.01.01 – Акушерство та 
гінекологія. Тема дисертації:  



(14.01.01 – Акушерство 
та гінекологія);  
 

«Профілактика і лікування 
порушень репродуктивного 
здоров’я у жінок з ожирінням» 

Іваськіва Катерина 
Юріївна 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.14 – 
Ендокринологія); 
 

6 Загальна медична 
підготовка: 
Ендокринологія  

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.14 – Ендокринологія, 
наявність посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Ендокринологія» (Національна 
академія медичних наук України; 
посвідчення; вища категорія; 
04.05.2016 р.) 

Сіра Оксана 
Теодорівна 

Викладач  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Педіатрія; 
кваліфікація – Лікар-
педіатр) 
 

5 Загальна медична 
підготовка: 
Дерматологія, 
венерологія  
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Дерматовенерологія» (ДОЗ 
Львівської ОДА; посвідчення; 
29.11.2016 р.) 

Ступницький 
Ростислав 
Миколайович 

Декан, 
Професор  

Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог);  
 
науковий ступінь: 
доктор медичних наук 
(14.01.22 – 
Стоматологія);  
 
 

19 Дитяча хірургічна 
стоматологія 
 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
14.01.22 – Стоматологія, 
наявністю посвідчення про вищу 
каегорію за спеціальністю 
«Хірургічна стоматологія» 
(Міністерство охорони здоров’я 
України; Посвідчення; 
24.10.2016 р.), наявність вченого 
звання Професор кафедри 
ортопедичної стоматології; 
почесного звання Заслужений 



лікар України (Указ Президента 
України від 22.01.2016 р. 
№18/2016); Академік Академії 
наук вищої освіти України по 
відділенню медицини;  
 
Міністерство охорони здоров’я 
України; Посвідчення; 
Спеціальність: «Ортопедична 
стоматологія»; вища категорія; 
03.04.2017 р.  

Левченко Павло 
Павлович 

Викладач (за 
сумісництво) 

Кафедра 
хірургічної, 
ортопедичної 
стоматології та 
ортодонтії 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог) 

8 Дитяча хірургічна 
стоматологія 
(практичні заняття) 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту, 
наявністю посвідчення про другу 
категорію за спеціальністю 
«Хірургічна стоматологія» 
(Департамент охорони здоров’я 
Виконавчого органу Київської 
міської Ради; посвідчення; 
15.12.2016 р.) та досвідом 
практичної роботи  2010-2019 рр. 
– Дитяча клінічна лікарня № 7 
Печерського району, відділення 
щелепно-лицьової хірургії, лікар-
хірург стоматолог  

Мозолюк Олена 
Юріївна 

Доцент  
 

Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог); науковий 
ступінь: кандидат 
медичних наук 
(14.02.03 – Соціальна 
медицина);  

8 Соціальна медицина, 
громадське здоров’я 
та основи доказової 
медицини 
Соціальна медицина, 
громадське здоров’я 
Профілактика 
стоматологічних 
захворювань 
Сучасна діагностика 
захворювань СНЩС 
та слинних залоз 

Кваліфікація за дисципліною 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та основи 
доказової медицини» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.02.03 – 
Соціальна медицина 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Соціальна медицина, 



громадське здоров’я» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.02.03 – 
Соціальна медицина 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Профілактика стоматологічних 
захворювань» підтверджена 
документом про базову освіту  
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Сучасна діагностика 
захворювань СНЩС та слинних 
залоз» підтверджена документом 
про освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.02.03 – 
Соціальна медицина тема 
дисертації:  
«Клініка, діагностика, лікування 
та профілактика 
дисфункціональних станів 
скронево-нижньощелепного 
суглоба»  

Божик Анна Андріївна Викладач  Кафедра 
стоматології 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Стоматологія; 
кваліфікація – Ступінь 
вищої освіти 
спеціаліст; професійна 
кваліфікація «лікар-
стоматолог»). 

1 Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології 
(практичні заняття) 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту  



Зайченко Петро 
Олександрович 

Доцент  Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.01.30 - 
анестезіологія та  
інтенсивна терапія)  

13 
 

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.30 - анестезіологія та  
інтенсивна терапія 

Гребень Наталія 
Костянтинівна 
 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар); 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.01.18 - 
Офтальмологія) 
 

6 Загальна медична 
підготовка: 
Офтальмологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.18 - Офтальмологія, 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію за спеціальнісю 
«Офтальмологія» (МОЗ України, 
посвідчення, 03.04.2017 р.) 

Мілейковський 
Михайло 
Юлійович 
 

Доцент  
 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь: 
кандидат медичних 
наук (14.01.15 – 
Нервові хвороби). 

9 Загальна медична 
підготовка: 
Психіатрія, 
наркологія; 
Загальна медична 
підготовка: 
Неврологія, в т.ч. 
нейростоматологія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Загальна медична підготовка: 
Психіатрія, наркологія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.15 – Нервові 
хвороби 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Загальна медична підготовка: 
Неврологія, в т.ч. 
нейростоматологія» 
підтверджена документом про 

http://www.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=14.01.18
http://www.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=14.01.18
http://www.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=14.01.18


освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.15 – Нервові 
хвороби 

Борзих Олександр 
Володимирович 

Професор  
 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар); 
науковий ступінь: 
Доктор медичних наук 
(14.01.21 – 
Травматологія та 
ортопедія);  

16 Загальна медична 
підготовка: Фізична 
реабілітація, 
спортивна медицина 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
14.01.21 – Травматологія та 
ортопедія  
Тема дисертації: 
«Реконструктивно-відновне 
лікування відкритих ускладнених 
пошкоджень кінцівок»; наявність 
вченого звання: професор 
кафедри травматології, ортопедії 
та хірургії екстремальних 
ситуацій 

Асланян Сергій 
Арменакович 
 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар); 
науковий ступінь: 
Кандидат медичних 
наук (14.01.03 – 
Хірургія);  
 

30 Хірургія 
Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Хірургія» підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.03 – Хірургія. Тема 
дисертації: «Механічний шов 
печінки м’якою лігатурою»; 
наявність вченого звання: 
доцент кафедри психології; 
Почесне звання «Заслужений 
лікар України» (Указ Президента 
України №27/2015 від 22.02.2015 
р.) 
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія» 
підтверджена документом про 



освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.03 – Хірургія 
Тема дисертації: «Механічний 
шов печінки м’якою лігатурою»; 
наявність вченого звання: 
доцент кафедри психології; 
Почесне звання «Заслужений 
лікар України» (Указ Президента 
України №27/2015 від 22.02.2015 
р.) 

Дроздова Ірина 
Володимирівна 

Професор  Кафедра 
психології та 
педагогіки 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
 
науковий ступінь:  
 
доктор медичних наук 
(19.00.04 – Медична 
психологія; 14.01.11 - 
Кардіологія);  
 
Кандидат медичний 
наук (14.00.07 – 
Гігієна; 14.00.05 – 
Внутрішні хвороби);  
 

30 Загальна медична 
підготовка: 
Медична психологія 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
19.00.04 – Медична психологія; 
14.01.11 - Кардіологія, Тема 
дисертації: Нозогенії при 
артеріальній гіпертензії»,  
науковою діяльністю: Дроздова 
І. В. Вплив психологічних 
чинників на обмеження 
життєдіяльності в 
міжособистісній взаємодії 
хворих після перенесеного 
ішемічного мозкового інсульту / 
І. В. Дроздова, С. Я. Яновська, Л. 
Г. Степанова, Л. В. Омельницька 
// Український вісник медико-
соціальної експертизи. - 2016. - 
№ 4. - С. 10-18.  
Психолого-педагогічна 
реабілітація дітей з 
психофізичними вадами в межах 
індивідуальної програми 
реабілітації: метод. рек. для 
лікарів та психологів реабілітац. 

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=14.01.11
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=14.01.11
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=14.01.11


центрів та лікув.-профілакт. закл. 
/ І. В. Дроздова, Ю. О. Гончар, О. 
М. Мацуга ; Держ. установа 
"Укр. держ. НДІ мед.-соц. 
проблем інвалідності МОЗ 
України". - Дніпропетровськ : 
Акцент ПП, 2016. - 39 с. 
Психологічна допомога 
учасникам бойових дій в рамках 
індивідуальної програми 
реабілітації інваліда: метод. рек. 
для лікарів та психологів мед.-
соц. експерт. коміс. та лікув.-
профілакт. закл. / Держ. установа 
"Укр. держ. НДІ мед.-соц. 
проблем інвалідності МОЗ 
України" ; [упоряд.: А. В. Іпатов 
та ін.]. - Дніпропетровськ : 
Акцент, 2015. - 57 с. 

Горішний  
Ігор  
Іванович 
 

Викладач  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – магістр 
медицини);  
 

6 Оториноларингологі
я 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
наявністю посвідчення про вищу 
категорію за спеціальністю 
«Оториноларингологія» 
(Міністерство охорони здоров’я  
України; посвідчення; 20.12.2016 
р.) 

Савицький Олександр 
Федорович 
 

Доцент  
(за 
сумісництво) 

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – магістр 
медицини); науковий 
ступінь: кандидат 
медичних наук 
(14.01.03 – Хірургія);  

9 Хірургія (практичні 
заняття) 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту та 
науковим ступенем кандидата 
медичних наук із спеціальності 
14.01.03 – Хірургія  



Кулакевич 
Тетяна Василівна 

Викладач  Кафедра 
психології та 
педагогіки 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Психологія; 
кваліфікація – 
Практичний психолог);  

16 Психологія 
спілкування 

Кваліфікація підтверджена 
документом про освіту  

Терещенко Наталія 
Дмитрівна 

Викладач  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  

12 Деонтологія в 
медицині 
Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога (практичні 
заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Деонтологія в медицині» 
підтверджена документом про 
освіту  
 
Кваліфікація за дисципліною 
«Екстрена та  невідкладна 
медична допомога» 
підтверджена документом про 
освіту та наявністю посвідчення 
про вищої категорії за 
спеціальністю  
«Медицина невідкладних станів» 
(Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупика; посвідчення; 23.05.2019 
р.) 

 
 


