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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ПЕТРА МОГИЛИ  

 

Якісний склад випускової кафедри фізичної та медичної реабілітації 

зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація» 

 

Штат (8 осіб): 

 професора – 2 (д.м.н. Зюзін В. О., д.м.н. Клименко М. О.); 

 доценти –  2 (к.і.н. Вербицький В. А., к.м.н. Яблонська Т. М.); 

 старші викладачі – 3 (Зюзін Д. В., Володка Н. А., Дроботун О. С.); 

 сумісник – 1 (к.м.н., доц.. Снісаренко П. І.). 

 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь,  

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1.  Зюзін 

Віктор 

Олексійович 

Завідувач 

кафедри 

здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

Горьківський 

медичний 

інститут ім. 

С.М.Кірова, 

1973р. 

Спеціальність 

Доктор медичних 

наук, 

14.00.30-

епідеміологія 

(рішення ВАК від 

20.03.1992 р.). 

Другий 

(магістерський): 

1.Побудова 

програм з 

фізичної 

реабілітації (14) 

Публікації : 

1. Корекція лікування та 

реабілітація хворих на хронічні 

обструктивні захворювання 

легень, поєднане з 

метаболічним синдромом / 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України. 

Підвищення 
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ЧДУ імені 

Петра 

Могили 

– санітарія. 

Кваліфікація 

санітарний 

лікар 

Тема: 

«Епідеміологічна та 

імунологічна 

характеристика 

кишкових інфекцій в 

умовах 

промислового 

регіону». 

 

Професор кафедри 

соціальної 

медицини, 

організації та 

економіки  охорони 

здоров’я (рішення 

АК від 05.10.1994 р.)  

 

2. Реабілітаційні 

технології (14) 

3.Основи 

мікрохвильової та 

резонансної та 

інформаційно – 

хвильової терапії 

(24) 

4. Медико -

біологічні основи 

відновлення  у 

фізичній культурі, 

здоров’ї та 

фізичній 

реабілітації (28) 

5. Імуно – 

біологічні основи 

фізичної культури 

і спорту та 

здоров’я людини 

(28) 

 

 

В.М.Костіна, Д.В. Зюзін  та ін. 

 // Наукові праці. Науково-

методичний журнал. 

Серія “Екологія”. - Миколаїв, 

Вид-во ЧДУ ім.П.Могили, 2011. 

- С.72-75 

2. Вплив екологічних факторів 

на здоров’я населення 

промислового регіону та 

принципи проведення 

імунореабілітації певних його 

категорій.// Ольвійський форум 

Стратегія України в 

геополітичному просторі. 

Тези.Т.9. - Миколаїв. Вид-во 

ЧДУ ім. П.Могили, 2010. - 

С.18-19 

3. Хронічний геліобактеріоз як 

світова проблема./ 

А.О.Авраменко, 

О.В. Головльова та ін. // 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університета  ім. 

В.О.Сухомлинського: зб. 

наукових праць - Вип.2(101). 

Серія «Біологічні науки».  – 

Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2013. -

С.13-16 
4. Аспекти змін здоров’я людей, 

що прибули в Миколаївську 

область із зони Чорнобильської 

катастрофи. / А.Ф. Кісельов, 

І.В. Наконечний та ін.  

кваліфікації  з 

17.02.14р. 

по18.08.14 р. 

Тема: «Фізична 

реабілітація». 

Свідоцтво 

12СПВ№ 039438 

від 18.08.14 
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// Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університета  

ім.В.О.Сухомлинського: зб. 

наукових праць - Вип.2(101). 

Серія «Біологічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2013. - 

С.93-98. 

5. Ефективність застосування 

ударно-хвильової терапії в 

реабілітації периартрозів різної 

локалізації. / Т. М. Яблонська, 

Маргорян А. А., Д. В. Зюзін, А. 

Г. Скобін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал. 

Т. 232. Вип. 220 серія 

«Екологія». – Миколаїв, Вид-во 

ЧДУ ім.П.Могили, 2014. - 

С.110-113 

6. Загальні захворювання 

суглобів як актуальна проблема 

сучасної реабілітації. / Н. А. 

Володка, Т. Г. Чижик, Д. В. 

Зюзін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал.. 

Т. 256. Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.95-97 

7. Озонотерапія в комплексній 

реабілітації хворих на 

виразкову хворобу шлунка та 

дванадцятипальної кишки. / Т. 

М. Яблонська, Ю. Д. Руденко, 

Д. В. Зюзін // Наукові праці. 
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Науково-методичний журнал.. 

Т. 256. Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.98-102 

8. Застосування сучасних 

медикореабілітаційних заходів 

при серцево-судинних 

захворюваннях. / Н. А. Володка, 

О. О., Нічай, Д. В. Зюзін // 

Наукові праці. Науково-

методичний журнал.. Т. 256. 

Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.103-106 

 

Конференції: 

1.Ольвійський форум. Науково-

практична конференція 

Стратегія України в 

геополітичному просторі.,  

6 - 10 червня 2012 р. 

2.Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 5-9 

червня 2013 р. 

3. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 4-7 

червня 2014 р. 

4. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 
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Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 3-7 

 червня 2015 р. 

5. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 9-12 

червня 2016 р. 

 

Керівник чотирьох дипломних 

робіт у студентів. 

2.  Клименко 

Микола 

олексійович 

Проректор 

з науково-

педагогічн

ої роботи 

та питань 

розвитку 

ЧДУ імені 

Петра 

Могили, 

професор 

кафедри 

здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітаці

ї 

 

Харківський 

медичний 

інститут, 

1974 р. 

Спеціальність 

– лікувальна 

справа, 

кваліфікація – 

лікар 

Доктор медичних 

наук, спеціальність 

14.03.04 – 

патологічна 

фізіологія (рішення 

ВАК СРСР від 

20.11.1992 р.,  

рішення ВАК 

України від 

18.06.1996 р.). Тема: 

«Механізми 

регуляції системи 

крові при 

запаленні». 

 

Професор кафедри 

патологічної 

фізіології (рішення 

Міністерства освіти 

України від 

18.03.1993 р.).  

 

Другий 

(магістерський): 

1. Основи 

гістології, 

цитології та 

ембріонології (28) 

 

Перший 

(бакалаврський): 

2.Фізіологія 

людини (34) 

3.Вікова анатомія 

та фізіологія (20) 

4.Спортивна 

медицина (42) 

5.Основи 

патофізіології (40) 

 

 

Основні публікації  за останні 5 

років: 

1. Роль регуляторных 

механизмов 

в развитии повреждений 

миокарда 

и головного мозга. – 

Saarbrücken, Germany: Lambert 

Academic Publishing, 2014. –  

120 с. (в соавт.). 

2. Механизмы самозащиты 

организма и пути их 

мобилизации лечебными 

физическими факторами. – 

Харьков: «Финарт», 2015. –  

202 с. (в соавт.). 

3. Особенности клеточной и 

гуморальной неспецифической 

иммунологической 

реактивности у больных с 

хронической сердечной 

недостаточностью тяжелой 

Харківська 

медична академія 

післядипломної 

освіти. 

Посвідчення про 

підвищення 

кваліфікації з 

10.10.2012 р. по 

08.02.2013 р. 

Тема: «Онкологія. 

Спеціалізація». 

Дата видачі  

08.02.2013 р. 
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Соросівський 

Професор (1996). 

степени // Клін. фармація. – 

2013. –                  Т. 17, № 4. – 

С. 4-6  

(в соавт.). 

4. Функциональная активность 

нейтрофилов периферической 

крови при хроническом 

бронхите // Науч.  ведомости 

БелГУ «Серия Медицина. 

Фармация». – 2013. – Вып. 22, 

№ 11 (154). –      С. 128-130 (в 

соавт.). 

5. Продукция интерлейкинов 

1β, 2 и 10 при хронических 

воспалительных заболеваниях с 

различной локализацией 

патологического процесса // 

Курский науч.-практ. журнал 

«Человек и его здоровье». – 

2014. –  

№ 1. – С. 75-80  

(в соавт.). 

Всього опубліковано 490 

наукових та навчально-

методичних праць, за останні 5 

років – 95 робіт.  

Через аспірантуру, 

докторантуру та як здобувачів 

підготовлено 

12 докторів та  

19 кандидатів наук. 

3.  Вербицький 

Віталій 

Анатолійови

ч 

Доцент 

кафедри 

здоров’я 

людини та 

Одеська 

державна 

академія 

будівництва та 

Кандидат історічних 

наук, спеціальность 

07.00.01 -  історія 

України. (рішення 

Перший 

(бакалаврський): 

1.Історія фізичної 

культури (20) 

Публікації :  

Навчальний посібник з грифом 

МОН: 

1. Історія фізичної культури та 

Центр прогресивної 

медицини і 

реабілітації «Rea-

med» ПП 
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фізичної 

реабілітаці

ї ЧДУ 

імені 

Петра 

Могили 

архітектури, 

1996 р. 

Спеціальність-

будівництво, 

кваліфікація - 

інженер-

будівельник 

 

ВАК від 

01.07.2010 р.)  

Тема: «Фізичне 

виховання і спорт у 

середніх навчальних 

закладах Півдня 

України (1864 - 1917 

рр.) на матеріалах 

Херсонської 

губернії». 

 

Доцент кафедри 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

(рішення АК від 

15.12.2015 р.) 

2.Види, теорія і 

технології 

оздоровчо-

рекреаційної 

діяльності (68) 

Лікувальна 

фізична культура 

(40) 

 

Другий 

(магістерський): 

3.Східні системи 

фізичної 

реабілітації (20) 

4.Основи 

професійної 

кінезіології (28) 

спорту в Україні: навчальний 

посібник / В.А.  Вербицький, 

І.Г. Бондаренко. – Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ імені Петра 

Могили, 2014. – 311 с. 

 

Статті: 

1.Російська православна церква 

у радянській історіографії 

міжвоєнного періоду (1929-

1939 рр.) // Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету ім. 

В.О. Сухомлинського: Збірник 

наукових праць. – Випуск 3.34: 

Історичні науки. – Миколаїв: 

МНУ, 2013. – С. 278-288 

2.«Обновленський» розкол 

Російської православної церкви 

в роботах радянського історика 

О. Шишкіна» // Науковий 

вісник Миколаївського 

національного університету ім. 

В.О. Сухомлинського: Збірник 

наукових праць. – Випуск 3.35: 

Історичні науки. – Миколаїв: 

МНУ, 2013. – С. 232-236 

3. Діяльність херсонського 

товариства сприяння фізичному 

вихованню дітей (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.) / Віталій 

Анатолійович Вербицький // 

Чорноморський літопис: 

Науковий журнал. – Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

«Методист». 

Підвищення 

кваліфікації за 

темою: «Новітні 

технології в 

фізичній 

реабілітації» 

Свідоцтво СП №10 

від 28.11.2014 р. 

 

Атестат доцента  

12ДЦ № 045191 

(рішення АК від  

15. 12. 2015 р.) 
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2014. – Вип. 10. – С. 73-80. 

4. Літні оздоровчі колонії для 

фізично слабких дітей в 

Херсонської губернії (кінець 

ХІХ – початок ХХ ст.) / В.А. 

Вербицький // Освітологічний 

дискурс: Електронне наукове 

фахове видання. – Київський 

університет імені Бориса 

Гринченка, 2015, № 4 (12). – С. 

13-23. – Режим доступу: 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/jo

urnal/issue/view/15#.VitMP7eNC

HM 

5.Програмно-методичне 

забезпечення процесу 

фізичного виховання в 

навчальних закладах 

Херсонської губернії (1864-

1914 рр.) / В.А. Вербицький // 

Освітологічний дискурс: 

Електронне наукове фахове 

видання. – Київський 

університет імені Бориса 

Гринченка, 2015, № 2 (10). – С. 

12-22. – Режим доступу: 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/jo

urnal/issue/view/13#.VhF347eNC

HP 

 

Конференції: 

1.Ольвійський форум. Науково-

практична конференція 

Стратегія України в 

геополітичному просторі,  2012 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/15#.VitMP7eNCHM
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/15#.VitMP7eNCHM
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/15#.VitMP7eNCHM
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/13#.VhF347eNCHP
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/13#.VhF347eNCHP
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/13#.VhF347eNCHP
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р. 

2.Щорічна науково-практична 

конференція «Могилянські 

читання -2012». «Досвід та 

тенденції розвитку суспільства 

в Україні: глобальний, 

національний та регіональний», 

Миколаїв, 2012 р. 

3. Всеукраїнська наукова 

конференція «Держава і церква 

в Новітній історії України», 

Полтава, 2012 р. 

4. Міжнародна наукова 

конференція «Історія України 

ХХ століття в сучасній 

закордонній історіографії», 

Миколаїв, 2013 р. 

 

4.  Яблонська 

Тетяна 

Михайлівна 

Доцент 

(б.в.з.) 

кафедри 

здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітац

ії ЧДУ 

імені 

Петра 

Могили 

Ужгородський 

державний 

університет,  

1984 р. 

Спеціальність 

- лікувальна 

справа, 

кваліфікація-

лікар – 

терапевт. 

 

 

Відкритий  

Міжнародний 

університет 

розвитку 

людини 

Кандидат медичних 

наук, спеціальність 

03.00.04 –

біохімія.(рішення 

ВАК від 25.09.1988). 

Тема: 

«Амінокислотні 

резерви 

тканин субклітинних 

структур і  

пептиди крові при 

гепатиті» 

 

Другий 

(магістерський): 

1.Фізична 

реабілітація при 

множинних 

порушеннях 

діяльності стану 

організму (28) 

2.SPA – 

реабілітаційні 

технології (24) 

3.Апарати 

реабілітаційні (14) 

4.Фітотерапія, 

ароматерапія, 

медотерапія та 

аероінотерапія 

Публікації  : 

1.Выявление заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у 

больных с патологией 

позвоночника получавших 

кинезиотерапию / 

А.А. Авраменко, Р.Н. 

Короленко та ін. // матеріали І-

ої Міжнародної 

міждисциплінарної науково-

практичної конференції 

«Кінезіотерапія в медичній 

практиці». - Одеса, 2012р. – 

С.79-80. 

2.Виявлення дискінезії жовчних 

шляхів у хворих на хронічний 

гелікобактеріоз і остеохондроз 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України 

Підвищення 

кваліфікації з 

17.02.2014 р. 

по18.08.2014 р. 

Тема: «Фізична 

реабілітація»  

Свідоцтво 12 СПВ 

№ 039440 від 

18.02.2014. 
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«Україна», 

2006 р.  

Спеціальність-

фізична 

реабілітація, 

кваліфікація- 

фахівець з 

фізичної 

реабілітації 

 хребта / А.О. Авраменко, 

Р.М. Короленко та ін.  // 

матеріали ХІV Конгресу 

Світової Федерації Українських 

Лікарських Товариств (тези 

доповідей). – Донецьк, 2012 р. – 

С.169-170. 

3. Вплив фізичної вправи ЛФК 

«нахил вперед» на рівень 

внутрішньо шлункового тиску у 

хворих на хронічний 

гелікобактеріоз із різним 

ступенем обсіменіння слизової 

шлунка. / А.О. Авраменко, 

Т.М. Яблонська // Медична 

реабілітація, курортологія, 

фізіотерапія. - К., 2012 - № 4 

(72). – С.55-56.  

4. Случай образования язвы 

пилорического канала после 

проведения лечебного массажа. 

//Клінічна та експериментальна 

патологія. -2012. - Т.ХІ, №3(41), 

Ч.2.  – С. 146-147.  

5.Патогенетическое 

обоснование  влияния 

озонотерапии на уровень 

эрадикации хеликобактерной 

инфекции у больных 

хроническим неатрофическим 

гастритом. / А.О. Авраменко, 

Р.М. Короленко та ін. // 

Таврический медико-

биологический вестник  

(науково-практичний журнал). - 
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2012.- Т.15. - №3, ч.2 (59). – 

 С. 9-12. 

6. Виявлення патології 

підшлункової залози у хворих 

на хронічний геліобактеріоз і 

остеохондроз хребта / 

А.О. Авраменко, 

Р.М. Короленко та ін  // 

Українські медичні вісті. - 

Том10.– Київ, 2013. - С.76 – 79 

7. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., 

Зюзін Д.В., Маргорян А.А. 

Вплив озону на 

функціональний стан шлунку та 

дванадцятипалої кишки при 

комплексній реабілітації хворих 

// матеріали (тези доповідей)   

міжнародної науково-

практичної конференції  

«Ольвійський форум - 2014: 

стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі»: 

м.Миколаїв, 4-7 червня 2014. – 

Ч.2. – С.74-76. 

8. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., 

Авраменко А.О., Маргорян 

А.А., Зюзін Д.В. Зміни 

функціонального стану шлунку 

та дванадцятипалої кишки під 

впливом озонотерапії 

//Науковий вісник  

Миколаївського державного 

університету імені В.О. 

Сухомлинського (збірник 
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наукових праць). Миколаїв, 

вид-во:ЧДУ ім..П.Могили  - 

2014. – випуск 6.2 (107): серія 

«біологічні науки» - С. 18-23. 

9. Яблонська Т.М., Зюзін В.О., 

Ахметчин О.Ж., Зюзін Д.В. 

Ефективність застосування 

ударно-хвильової терапії в 

реабілітації периартрозів різної 

локалізації  //Наукові праці: 

науково-методичний журнал. 

Вип.220. Т.232. Екологія. – 

Миколаїв: Вид-во МДГУ 

ім.Петра.Могили, 2014.-  – 

С.110-113. 

10. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., 

Маргоран А.А., Зюзін Д.В., 

Скобін О.Т. Вплив озону на 

функціональний стан шлушку 

та дванадцятипалої кишки 

//Наукові праці: науково-

методичний журнал. Вип.220. 

Т.232. Екологія. – Миколаїв: 

Вид-во МДГУ 

ім.Петра.Могили, 2014.-  – 

С.114-119. 

 
Конференції: 

1.Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспективи 

розвитку етапного 

відновлювального лікування», 

м. Одеса,  2012 р.  

2. ХІV Конгрес Світової 
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Федерації Українських 

Лікарських Товариств.  

м. Донецьк, 2012 р. 

3.  ХІV міжвузівська  науково-

практична конференція 

викладачів «Сучасні технології 

розвитку людини», м. 

Миколаїв, 2013 р. 

5.  Зюзін 

Дмитро 

Вікторович 

Старший 

викладач 

кафедри 

здоров’я 

людини  

та 

фізичної  

реабілітац

ії 

ЧДУ імені 

Петра  

Могили 

Відкритий  

Міжнародний 

університет 

розвитку 

людини 

«Україна», 

2008 р., 

Спеціальність 

- фізична 

реабілітація, 

кваліфікація- 

фахівець з 

фізичної 

реабілітації 

 Перший 

(бакалаврський): 

1.Гігієна (34) 

2.Вступ до 

спеціальності (28) 

3.Основи 

раціонального 

харчування (28) 

4.Динамічна 

анатомія з 

основами 

гістології (40) 

5.Основи 

генетики (20) 

1. Імунокорекція та 

імунореабілітація в спорті як 

здоров’я зберігаюча технологія 

/ В.О. Зюзін, В.М. Костіна та ін. 

//Наукові праці. Науково-

методичний журнал. -  Т.132., 

Вип.119. «Екологія». – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2010 - С.14-17. 

2. Корекція лікування та 

реабілітація хворих на хронічні 

обструктивні захворювання 

легень, поєднане з 

метаболічним синдромом / В.О. 

Зюзін, В.М. Костіна та ін // 

Наукові праці. Науково-

методичний журнал. 

Серія «Екологія». – Миколаїв: 

вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2011. - С.72-75 

3.  Ефективність застосування 

ударно-хвильової терапії в 

реабілітації периартрозів різної 

локалізації. / Т. М. Яблонська, 

Маргорян А. А., Д. В. Зюзін, А. 

Г. Скобін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал. 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України. 

Підвищення 

кваліфікації з 

17.02.14р. 

по18.08.14 р. 

Тема: «Фізична 

реабілітація ». 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СПВ 

№039438 
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Т. 232. Вип. 220 серія 

«Екологія». – Миколаїв, Вид-во 

ЧДУ ім.П.Могили, 2014. - 

С.110-113 

4. Загальні захворювання 

суглобів як актуальна проблема 

сучасної реабілітації. / Н. А. 

Володка, Т. Г. Чижик, Д. В. 

Зюзін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал.. 

Т. 256. Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.95-97 

5. Озонотерапія в комплексній 

реабілітації хворих на 

виразкову хворобу шлунка та 

дванадцятипальної кишки. / Т. 

М. Яблонська, Ю. Д. Руденко, 

Д. В. Зюзін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал.. 

Т. 256. Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.98-102 

6. Застосування сучасних 

медикореабілітаційних заходів 

при серцево-судинних 

захворюваннях. / Н. А. Володка, 

О. О., Нічай, Д. В. Зюзін // 

Наукові праці. Науково-

методичний журнал.. Т. 256. 

Вип. 244 «Екологія». – 

Миколаїв, Вид-во ЧДУ 

ім.П.Могили, 2015. - С.103-106 
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Конференції: 

1.Ольвійський форум. Науково-

практична конференція 

Стратегія України в 

геополітичному просторі.,  

6 - 10 червня 2012 р. 

2.Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 5-9 

червня 2013 р. 

3. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 4-7 

червня 2014 р. 

4. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 3-7 

 червня 2015 р. 

5. Ольвійський форум. Науково 

– практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі, 9-12 

червня 2016 р. 

 

6.  Дроботун 

Олена 

Сергіївна 

Старший 

викладач 

кафедри 

здоров’я 

Відкритий  

Міжнародний 

університет 

розвитку 

 Перший 

(бакалаврський): 

1.Основи 

менеджменту, 

Публікації : 

Навчальний посібник з грифом 

МОН: 

1.Тренінг формування 

Центр прогресивної 

медицини і 

реабілітації «Rea-

med» ПП 
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людини  

та 

фізичної  

реабілітац

ії 

ЧДУ імені 

Петра 

Могили 

людини 

«Україна», 

2007 р.  

Спеціальність-

фізична 

реабілітація, 

кваліфікація- 

фахівець з 

фізичної 

реабілітації 

маркетингу та 

адміністрування в 

охороні здоров’я 

(за професійним 

спрямуванням) 

(22) 

2.Долікарська 

медична допомога 

у невідкладних 

станах (14) 

3.Професійна 

майстерність (28) 

4.Основи фізичної 

реабілітації (38) 

5.Реабілітаційна 

психологія та 

психотерапія (40) 

внутрішньої картини здоров’я. 

Тренінгові технології у роботі 

психологічної служби ВНЗ / 

Г.В. Задіранова, Ю.О. 

Федоренко та ін. – Миколаїв: 

«Іліон», 2013 р. 

 

 

Статті: 

1.  Соціально-психологічний 

тренінг як засіб формування 

внутрішньої картини здоров’я у 

підлітків// Науковий вісник 

МДУ ім.В.О.Сухомлинського. - 

Серія «Психологічні науки», 

Вип.8. – Миколаїв, 2012 р.  

2. Викривлення внутрішньої 

картини здоров’я та шляхи його 

корекції// Науковий вісник 

МДУ ім.В.О.Сухомлинського. - 

Серія «Психологічні науки», 

Вип.9. – Миколаїв, 2012 р.  

3. Вплив хронічного 

соматичного захворювання на 

особистісні зміни підлітків// 

Науковий вісник МДУ 

ім..В.О.Сухмлинського. -  Серія 

«Психологічні науки», 

Вип.2.12. – Миколаїв, 2014 р. 

 

Конференції: 

Ольвійський форум. Науково – 

практична конференція 

Стратегії країн 

Причорноморського регіону в 

«Методист». 

Підвищення 

кваліфікації за 

темою: «Новітні 

технології в 

фізичній 

реабілітації»  

Свідоцтво СП №11 

від 28.11.2014 р. 
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геополітичному просторі, 9-12 

червня 2016 р. 

 

7.  Володка 

Наталя 

Анатоліївна 

Старший 

викладач 

кафедри 

здоров’я 

людини  

та 

фізичної  

реабілітац

ії 

ЧДУ імені 

Петра  

Могили 

Київський 

національний 

університет 

культури і 

мистецтв, 

2000 р. 

Спеціальність-

соціальна 

педагогіка, 

кваліфікація –

соціальний 

педагог 

 

 

Миколаївське 

медичне 

училище, 

1988р. 

Спеціальність- 

сестринська 

справа, 

кваліфікація-

медична 

сестра 

 Перший 

(бакалаврський): 

1.Масаж 

загальний і 

самомасаж (26) 

2.Основи догляду 

за хворими та 

інвалідами (30) 

3.Медична етика 

та деонтологія 

(12) 

 

Публікації: 

1.Запальні захворювання 

суглобів як актуальна проблема 

сучасної реабілітації/ 

В.О.Зюзін,Т.Г.Чижик, 

Д.В.Зюзін // Наукові праці. 

Науково-методичний журнал. 

Серія “Екологія”. - Миколаїв, 

Вид-во ЧДУ ім.П.Могили, 2015. 

-С. 96-99 

2. Застосування сучасних 

медико-реабілітаційних заходів 

при серцево-судинних 

захворюваннях 

/В.О.Зюзін,О.О.Нечай,Д.В.Зюзі

н // Наукові праці. Науково-

методичний журнал.Серія 

“Екологія”. - Миколаїв, Вид-во 

ЧДУ ім.П.Могили, 2015. - 

С.104-108 

3. Аспекти змін здоров’я людей, 

що прибули в Миколаївську 

область із зони Чорнобильської 

катастрофи. / 

В.О.А.Ф. Кісельов, 

І.В. Наконечний та ін. // 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університета  

ім.В.О.Сухомлинського: зб. 

наукових праць - Вип.2(101). 

Серія «Біологічні науки». – 

Державне 

підприємство 

Український 

науково-дослідний 

інститут медицини 

транспорту. 

Підвищення 

кваліфікації за 

курсом: «Новітні 

реабілітаційні 

технології 

оздоровлення» 

Свідоцтво №9 від 

28.10.2014 р. 
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Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2013. - 

С.93-98. 

4. Немедикаментозні методи 

профілактики захворювань 

плавскладу // Новітні науково-

навчальні досягнення медицини 

транспорту // Зб. наукових 

праць, спеціальний випуск. м. 

Миколаїв, -2011.. С.72-77 

5. Фізична культура і здоров’я 

літніх людей //Науковий 

потенціал вищої школи: 

Зб.наукових праць.-Миколаїв: 

КП «Миколаївська обласна 

друкарня», 2010.- С.141-146 

 

 

Конференції: 

1. ХVII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Пожилой больной. Качество 

жизни», Москва, Россия, 2012 р. 

2.Науково-практична 

конференція  - «Медицина 

транспорту», Миколаїв, 2012 р. 

3. Науково-практична 

конференція - «Молоді 

науковці», Миколаїв, 2013 р.  

4.Міжнародна конференція 

«Літня людина-проблеми і 

потреби»,Лондон,Велика 

Британія, квітень 2015 р. 

 

Виконавчий директор 
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Миколаївського відділення 

всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх 

в країні» 

 

 Особи, які працюють за сумісництвом 

8.  Снісаренко 

Петро 

Іванович 

Миколаївсь

ка міська 

лікарня  

№3, лікар-

травматоло

г 

Одеський 

медичний 

інститут ім. 

М.І. Пирогова, 

1970 р. 

Спеціальність 

– лікувальна 

справа, 

кваліфікація –  

лікар 

 

Кандидат медичних 

наук,  спеціальність 

14.00.22 - 

травматологія та 

ортопедія 

(рішення ВАК від 

22.06.1984) 

Тема:«Захворювання 

суглобів» 

Доцент кафедри 

медичних приладів і 

систем 

 (рішення АК від   

15.06.2006) 

Перший 

(бакалаврський): 

1.Основи медико-

соціальної 

реабілітації (34) 

2.Відновлювальні 

методи у фізичній 

реабілітації (40) 

3.Фізична 

реабілітація при 

внутрішніх 

захворюваннях 

(100) 

4. Фізична 

реабілітація 

опорно-рухового 

апарату (40) 

5. Фізична 

реабілітація при 

хірургічних 

захворюваннях 

(34) 

Публікації : 
1.Телемедицина, основи 

організації та значення в 

медицині. //Наукові праці. - 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2012. – Вип. 

191. Т. 203. Техногенна безпека. 

– С. 

2. Телемедицина та її роль в 

системі реформування охорони 

здоров’я. // Наукові праці. - 

Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2012. – Вип. 

191. Т. 203. Техногенна безпека. 

- С. 

 

Конференції : 
1.5-а Міжнародна науково-

практична конференція  

"Сучасні методи лікування 

навколо- та  

внутрішньосуглобових 

ушкоджень", м. Одеса, 2013 р.   

2. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання ортопедії 

та травматології», Харків, 2012 

р. 

3.Міжнародна науково-

Центр прогресивної 

медицини і 

реабілітації «Rea-

med» ПП 

«Методист». 

Підвищення 

кваліфікації за 

темою: «Новітні 

технології в 

фізичній 

реабілітації»  

Свідоцтво СП №12 

від 28.11.2014 р. 
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практична конференція 

«Артроскопія колінного 

суглобу», Київ, 2012 р. 

 


