
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

НАКАЗ  
27 серпня 2019 року      № 346 

 

Про склад Центральної 

методичної Ради та циклових 

методичних комісій 

Н А К А З У Ю : 
 

З метою оптимізації існуючих напрямів навчального процесу  та здійснення 

керівництва навчально-методичною роботою: 

1. Затвердити при Центральній методичній Раді університету такий склад постійно 

діючих циклових комісій: 

 

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Доценко С.Я. - д.м.н., професор,  зав. каф. внутрішніх хвороб 3 (голова) 

Сиволап В.Д. - д.м.н., професор, зав. каф. внутрішніх хвороб 1 (заступник) 

Крайдашенко О.В. - д.м.н., професор, зав. каф. клінічної фармакології, фармації, 

фармакотерапії і косметології 

Деміденко О.В. - к.м.н., доцент, зав. каф. внутрішніх хвороб 2 

Козьолкін О.А. - д.м.н., професор, зав. каф. нервових хвороб 

Чугунов В.В. - д.м.н., професор, зав. каф. психіатрії, психотерапії, загальної 

та медичної психології, наркології та сексології 

Сиволап В.В. - д.м.н., професор, зав. каф. мультимодальної  діагностики та 

пропедевтики 

Веретельник О.В. - к.м.н.. доцент каф. дерматовенерології та косметології з 

курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО 

Рябоконь О.В. - д.м.н., професор, зав. каф. інфекційних хвороб 

Шальмін О.С. - д.м.н., професор, зав. каф. фтизіатрії і пульмонології 

Михалюк Є.Л. - д.м.н., професор, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фіз. виховання і здоров’я 

Кривенко В.І. - д.м.н., професор, зав. каф. сімейної медицини, терапії, 

кардіології та неврології ФПО 

Михайловська Н.С. - д.м.н., професор, зав. каф. загальної практики - сімейної 

медицини та внутрішніх хвороб 

Мягкова О.І. - викладач медичного коледжу 

Шевченко М.В. - к.м.н., доцент каф. внутрішніх хвороб 3 (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Завгородній С.М. - д.м.н., професор, зав. каф. хірургії та анестезіології ФПО 

(голова) 

Перцов В.І. - д.м.н., професор, зав. каф. медицини катастроф, військової 

медицини, анестезіології та інтенсивної терапії (заступник) 

Клименко А.В. - д.м.н., професор, зав. каф. факультетської хірургії  
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Завгородня Н.Г. - д.м.н., професор, зав. каф. офтальмології 

Троян В.І. - д.м.н., професор, зав. каф. оториноларингології  

Головаха М.Л. - д.м.н., професор, зав. каф. травматології та ортопедії 

Круть Ю.Я. - д.м.н., професор, зав. каф. акушерства і гінекології  

Бачурін Г.В. - д.мед.н., доцент, зав. каф. урології 

Авраменко Н.В. - д.н. з держ. управління, професор, зав. каф. акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО 

Шевченко А.І. - д.м.н., професор, зав. каф. онкології та онкохірургії 

Спахі О.В. - д.м.н., професор, зав. каф. дитячої хірургії та анестезіології 

Грушка В.А. - к.м.н., доцент каф. госпітальної хірургії 

Велика Л.А. - викладач медичного коледжу 

Ярешко Н.О. - к.м.н., доцент каф. хірургії та анестезіології ФПО (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Недельська С.М. - д.м.н., професор, зав. каф. факультетської педіатрії (голова) 

Боярська Л.М. - к.м.н., професор, зав. каф. дитячих хвороб ФПО (заступник) 

Леженко Г.О. - д.м.н., професор, зав. каф. госпітальної педіатрії 

Іванько О.Г. - д.м.н., професор, зав. каф. пропедевтики дитячих хвороб 

Усачова О.В. - д.м.н., професор, зав. каф. дитячих інфекційних хвороб 

Білобородова В.А. - викладач медичного коледжу 

Шумна Т.Є. - д.м.н., доцент каф. факультетської педіатрії (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Бєленічев І.Ф. - д.біол.н., професор, зав. каф. фармакології та медичної 

рецептури (голова) 

Григор’єва О.А. - д.м.н., професор, зав. каф. анатомії людини,  оперативної 

хірургії та топографічної анатомії (заступник) 

Приходько О.Б. - д.біол.н., доцент, зав. каф. медбіології, паразитології та 

генетики 

Кущ О.Г. - д.біол.н., професор, зав. каф. нормальної фізіології 

Ганчева О.В. - д.м.н., професор зав. каф. патологічної фізіології 

Тертишний С.І. - д.м.н., професор, зав. каф. патологічної анатомії і судової 

медицини 

Камишний О.М. - д.м.н., професор,  зав. каф. мікробіології, вірусології та 

імунології 

Сирцов В.К. - д.м.н., професор,  зав. каф. гістології, цитології та ембріології 

Павлов С.В. - д.біол.н., доцент,  зав. каф. клінічної лабораторної діагностики 

Кілєєва О.П. - викладач медичного коледжу 

Алієва О.Г. - к.біол.н., доцент каф. гістології, цитології та ембріології 

(секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Александрова К.В. - д.хім.н., професор, зав. каф. біологічної хімії (голова) 

Каплаушенко А.Г. - д.фарм.н., професор, зав. каф. фізколоїдної хімії (заступник) 

Васюк С.О. - д.фарм.н., професор, зав. каф. аналітичної хімії 

Сергєєва Л.Н. - д.е.н., професор, зав. каф. медичної фізики, біофізики та вищої 

математики 

Панасенко О.І. - д.фарм.н., професор, зав. каф. природничих дисциплін для 

іноземних студентів та токсикологічної хімії 

Рижов О.А. - д.фарм.н., професор, зав. каф. медичної та фармацевтичної 

інформатики і новітніх технологій 

Коваленко С.І. - д.фарм.н., професор, зав. каф. органічної і біоорганічної хімії 
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Каплаушенко Т.М. - к.фарм.н., викладач медичного коледжу 

Сінченко Д.М. - к.фарм.н., ст. викладач каф. біологічної хімії (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Тржецинський С.Д. - д.біол.н., доцент, зав. каф. фармакогнозії, фармакології та 

ботаніки (голова) 

Гладишев В.В.     - д.фарм.н., професор, зав. каф. технології ліків (заступник) 

Книш Є.Г. - д.фарм.н., професор, зав. каф. управління і економіки 

фармації, медичного та фармацевтичного права    

Кучеренко Л.І. - д.фарм.н., професор, зав. каф. фармацевтичної хімії  

Крайдашенко О.В. - д.м.н., професор, зав. каф. клінічної фармакології, фармації, 

фармакотерапії і косметології 

Білай І.М. - д.м.н., професор, зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії 

та УЕФ  

Мазулін О.В. - д.фарм.н., професор,  зав. каф. фармакогнозії, фармхімії і 

технології ліків 

Брагар Н.О. - викладач медичного коледжу 

Литвиненко Т.М. - к.фарм.н., доцент каф. технології ліків (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Севальнєв А.І. - к.м.н., доцент, зав. каф. загальної гігієни та екології (голова) 

Клименко В.І. - д.м.н, професор, зав. каф. охорони здоров`я, соціальної 

медицини та лікарсько-трудової експертизи (заступник) 

Гребняк М.П. - д.м.н., професор каф. загальної гігієни та екології  

Таранов В.В. - к.м.н., доцент каф. охорони здоров`я, соціальної медицини та 

лікарсько-трудової експертизи   

Саболдашна Ю.С. - викладач медичного коледжу 

Кірсанова О.В. - к.м.н., доцент каф. загальної гігієни та екології (секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

Гребенюк Т.В. - д.філол.н., професор каф. культурології та українознавства 

(голова) 

Утюж І.Г. - д.філософ.н., професор, зав. каф. суспільних дисциплін 

(заступник) 

Турган О.Д. - к.філол.н., професор, зав. каф. культурології та українознавства  

Гейченко К.І. - к.педаг.н., доцент, зав. каф. мовної підготовки  

Гордієнко О.В. - к.філол.н., доцент, в.о. зав. каф. іноземних мов 

Мегрелішвілі М.О. - к.філософ.н., доцент каф. суспільних дисциплін 

Бідзіля П.О. - к.історич.н., доцент каф. суспільних дисциплін  

Ємець А.В. - викладач медичного коледжу 

Ганошенко Ю.А. - к.філол.н., доцент каф. культурології та українознавства 

(секретар) 

  

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Возний О.В. - д.мед.н., доцент, зав. каф. терапевтичної, ортопедичної та 

дитячої стоматології (голова) 

Чертов С.О. - к.мед.н., зав. каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології 

(заступник) 

Бурега Ю.О. - к.м.н., доцент каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Міщенко О.М. - к.м.н., доцент каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології  

Максимов Я.В. - асистент каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології 
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Кокарь О.О. - к.м.н., доцент каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології (секретар) 

 

 

Ректор університету                            Ю.М. Колесник 

 


