ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Х Н М У

Методична комісія Харківського національного
медичного університету з проблем підготовки докторів філософії
Голова комісії Кадикова О.І.

професор кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної
імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої,
д.мед.н.

Заступник голови
Гончарь М.О.

гарант О Н П за спеціальністю «Педіатрія», завідувач
кафедри педіатрії № 1 та неонатології, д.мед.н., професор

Секретар Литвиненко О . Ю .

завідувач
аспірантури,
докторантури
ординатури , к.мед.н., доцент

клінічної

Члени комісії:
Амаш А.Г.

асистент кафедри пропедевтики педіатрії № 1, випускник
2021р. аспірантури Х Н М У , доктор філософії

Андрущенко В.В.

очний аспірант ІІІ-го року навчання кафедри педіатрії № 2
О Н П за спеціальністю «Педіатрія»

Благовєщенський
Є.В.

головний лікар КНП «Міський пологовий будинок №1»
Х М Р , доцент кафедри акушерства, гінекології та дитячої
гінекології Х Н М У , к.мед.н. (за згодою)

Вівчарук В.П.

Вовк О.Ю.

асистент
кафедри
дитячої
хірургії
та
дитячої
анестезіології, випускник 2021р. О Н П за спеціальністю
«Педіатрія»
голова методичної комісії з проблем загальної та
передфахової підготовки, завідувач кафедри анатомії
людини д.мед.н., професор

Волкова Ю . В .

завідувач
кафедри
медицини
невідкладних
станів,
анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор

Голданська А.В.

керівник служби інтелектуальної власності Х Н М У

Грищенко В.В.

очний аспірант ІУ-го року навчання кафедри клінічної
лабораторної
діагностики
ОНП
за
спеціальністю
«Технології медичної діагностики та лікування»

Демидова П.І.

Завгородній І.В.

асистент кафедри терапевтичної стоматології, випускник
2021р. О Н П за спеціальністю «Стоматологія», доктор
філософії
директор Навчально-наукового інституту якості освіти
Х Н М У , д.мед.н., професор кафедри гігієни та екології №2

Залюбовська О.І.

гарант О Н П «Технології медичної діагностики та
лікування, завідувач
кафедри клінічної лабораторної
діагностики, д.мед.н., професор

Карпенко К.І.

завідувач кафедри філософії, д.філос.н., професор

Кислов О.В.

очний
аспірант
ІІ-го
року
навчання
кафедри
біологічної хімії О Н П за спеціальністю «Медицина»

Кондратова І.Ю.

заступник генерального директора К І Ш Х О Р «Обласна
клінічна лікарня», керівник Харківського регіонального
перинатального центру, доцент кафедри педіатрії №1 та
неонатології, к.мед.н. (за згодою)

Корж О.М.

завідувач
кафедри загальної практики - сімейної
медицини Харківської медичної академії післядипломної
освіти, д.мед.н., професор (за згодою)

Кравчун П.Г.

гарант О Н П «Медицина», завідувач кафедри внутрішньої
медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені
академіка Л.Т. Малої, д.мед.н., професор

Кулік Т.В.

очний
аспірант
ІІІ-го
року
навчання
кафедри
пропедевтики педіатрії № 2 О Н П за спеціальністю
«Педіатрія»

Пінський І.В.

директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
Н А М Н України», д.мед.н., професор, чл. - кор. Н А М И
України (за згодою)

Макєєва Н.І.

завідувач кафедри педіатрії № 2, д.мед.н., професор

Мирошниченко
М.С.

в.о.
завідувача
кафедри
загальної
та
клінічної
патофізіології ім. Д.О. Альперна, керівник Школи
лідерства аспірантів Х Н М У , д.мед.н., доцент

Михайлова О.В.

очний аспірант ІІ-го року навчання кафедри педіатрії № 1
та неонатології О Н П за спеціальністю «Педіатрія»

Муратов Г.Р.

доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології, директор
КНП Х О Р «Обласна дитяча клінічна лікарня №1»,
к.мед.н., доцент (за згодою)

М'ясоєдов В.В.

проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор

Назарян Р.С.

гарант О Н П програми «Стоматологія», завідувач кафедри
стоматології дитячого віку та імплантології, д.мед.н.,
професор

Новікова І.В.

експерт Департаменту охорони здоров'я Харківської
обласної
державної
адміністрації
з
лабораторної
діагностики,
завідувач
багатопрофільної
клінікодіагностичної лабораторії КНП Х О Р «Обласна клінічна
лікарня», к.мед.н. (за згодою)

Плєхова О.О.

очний аспірант 1-го року навчання кафедри акушерства,
гінекології та дитячої гінекології О Н П за спеціальністю
«Медицина», Голова Ради наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених Х Н М У

Піонтковська О.В.

директор КНП Х О Р «Обласна дитяча клінічна лікарня
№1», професор кафедри акушерства, гінекології та дитячої
гінекології, д.мед.н., професор (за згодою)

Ріга 0 . 0 .

професор кафедри педіатрії №1 та неонатології, д.мед.н.,
професор

Савєльєва Н.М.

завідувач кафедри стоматології, д.мед.н., професор

Саніна І.О.

доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології, к.мед.н.,
доцент

Смирнова В.І.

доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1,
основ біоетики та біобезпеки, к.мед.н., доцент

Тіщенко О.В.

здобувач ступеня доктор філософії О Н П за спеціальністю
«Стоматологія», асистент кафедри стоматології дитячого
віку та імплантології

Ткаченко А.С.

директор НДІ експериментальної та клінічної медицини
Х Н М У , к.мед.н., доцент

Ткаченко М.О.

очний аспірант ІІІ-го року навчання кафедри внутрішньої
медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені
академіка Л.Т. Малої О Н П за спеціальністю «Медицина»

Тверезовський
В.М.

очний аспірант ІІ-го року навчання кафедри внутрішніх та
професійних хвороб О Н П за спеціальністю «Медицина»

Фоменко Ю.В.

директор клініки «Діадент», доцент кафедри стоматології
дитячого віку та імплантології Х Н М У , к.мед.н., доцент (за
згодою)

Фоміна Л.В.

завідувач кафедри української мови, основ психології та
педагогіки, к.філол.н., доцент

Чайченко Т.В.

професор кафедри педіатрії №1 та неонатології, гарант
освітньої програми «Педіатрія» (II магістерський рівень),
д.мед.н., професор

Шапаренко О.В.

випускник 2020р. аспірантури Х Н М У , асистент кафедри
внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та
алергології ім. акад. Л.Т. Малої, доктор філософії
завідувач кафедри ортопедичної стоматології,
гарант
освітньої програми «Стоматологія» (II магістерський
рівень), д.мед.н., професор

Янішен І.В.

