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Робочі групи освітніх програм  

медичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Спеціальність 222 Медицина 

Освітньо-професійна програма «Медицина», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти. 

1.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ШЕВЧЕНКО 

Наталя Станіславівна, завідувач кафедри педіатрії, д-р мед. наук, с.н.с. 

1.2. Члени робочої групи: 

1)  ЧЕРНУСЬКИЙ В’ячеслав Григорович, професор кафедри педіатрії, д-р 

мед. наук, проф.; 

2) ТИХОНОВА Тетяна Михайлівна, завідувач кафедри внутрішньої 

медицини, д-р мед. наук, проф.; 

3) СОТНІКОВА-МЕЛЕШКІНА Жанна Владиславівна, завідувач кафедри 

гігієни та соціальної медицини, д-р мед. наук, проф.; 

4) БИЧКОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри хірургічних хвороб, 

д-р мед. наук, проф.; 

5) ЛЯДОВА Тетяна Іванівна, професор кафедри загальної та клінічної  

імунології та алергології, д-р мед. наук, проф.; 

6) ГРИЩЕНКО Ольга Валентинівна, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології, д-р мед. наук, проф.; 

7) МІЩЕНКО Тамара Сергіївна, завідувач кафедри неврології, психіатрії, 

наркології та медичної психології, д-р мед. наук, проф.; 

 

2. Спеціальність 222 Медицина 

Освітньо-наукова програма «Медицина», третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти. 

2.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ТИХОНОВА Тетяна 

Михайлівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини, д-р мед. наук, 

проф.  

2.2. Члени робочої групи: 



Продовження Додатку 8 

2 

 

1) ЛЯДОВА Тетяна Іванівна, декан медичного факультету, професор 

кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, д-р мед. наук, 

проф.; 

2) МАТВЄЄНКО Марія Сергіївна, заступник декана з наукової роботи, 

доцент кафедри хірургічних хвороб, PhD, доц.; 

3) МІЩЕНКО Тамара Сергіївна, завідувач кафедри неврології, психіатрії, 

наркології та медичної психології, д-р мед. наук, проф.; 

4) ПРОЦЕНКО Олена Сергіївна, завідувач кафедри загальної та клінічної 

патології, д-р мед. наук, проф.; 

5) ЦЕЛУЙКО Віра Йосипівна, завідувач кафедри кардіології, лабораторної 

та функціональної діагностики, д-р мед. наук, проф.; 

6) ЦІВЕНКО Олексій Іванович, професор кафедри хірургічних хвороб, д-р 

мед. наук, проф.; 

7) ШЕВЧЕНКО Наталя Станіславівна, завідувач кафедри педіатрії, д-р мед. 

наук, с.н.с.; 

8) ШЕРСТЮК Сергій Олексійович, завідувач кафедри нормальної анатомії 

та фізіології людини, д-р мед. наук, проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


