
 

Болотникова 

Тетяна 

Григорівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

завідувачка 

кафедрою, 

доцент 

1) Національний університет імені адмірала Макарова 

Диплом: МК 47505184 від 01.07.2014р. 

Спеціальність – спорт. Кваліфікація – тренер із спорту, викладач 

з фізичного виховання. 

2) Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського 

Диплом: МК 47249919 від 30.06.2014р. 

Спеціальність – психологія.  

Кваліфікація – психолог. 

3) Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Диплом: М15№048851 від 30.06.2015р. 

Спеціальність – фізична реабілітація.  

Кваліфікація – магістр з фізичної реабілітації.  

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

(диплом: ДК №048348 від 05.07.2018) 

Тема дисертації: 

«Організаційно-педагогічні засади фізичної 

підготовки молодших школярів 1947-1991 

рр.» 

Тарасенко 

Тамара 

Дмитрівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

професор 

Московський державний медичний інститут імені М.І. Пирогова  

Диплом: Е №142400 від 29.06.1957 

Спеціальність – педіатрія. 

Кваліфікація – лікар-педіатр 

Кандидат медичних наук, 

спеціальність 14.03.00 – економіка охорони 

здоров’я. 

Рішення ради ордена Леніна і ордена 

трудового Червоного знамені інституту 

педіатрії АМН СРСР 

(диплом: ММД №042093 від 30.10.1974) 

Тема: «Перспективне та довгострокове 

планування розвитку закладів охорони 

здоров’я та оздоровлення трудящих»,  

Професор кафедри економіки та управління 

охороною здоров’я 

Рішенням ради ордена Леніна і ордена 

трудового Червоного знамені інституту 

педіатрії АМН СРСР (атестат: ПР №001281 

від 15.07.1983)  

Дієв 

Євген  

Вячеславович 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

професор 

Одеський державний медичний університет  

Диплом: КГ№013048 від 30.06.1995р. 

Спеціальність – стоматологія 

Кваліфікація – лікар-стоматолог 

Доктор медичних наук зі спеціальності 

14.01.22 – стоматологія, 14.02.03 – соціальна 

медицина  

Диплом: ДД№008728 від 20.06.2019 

Державна установа «Інститут стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМНУ» 

Тема: «Клініко-організаційні основи надання 

стоматологічної допомоги із застосування 

дентальних імплантів»  



Мітєлєва 

Зоя 

Михайлівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

професор 

Харківський медичний інститут 

Диплом: Р №994392 від 22.06.1965 

Спеціальність – лікувальна справа (педіатрія) 

Кваліфікація – лікар. 

Доктор медичних наук, спеціальність 

14.00.22 –  травматологія та ортопедія,  

ВАК при Раді Міністрів СРСР. м. Москва 

(диплом: ДТ №008116 від 17.05.1991) 

Тема дисертації: «Клініко-біохімічне 

обґрунтування хірургічної профілактики і 

лікування диспластичного коксартрозу у 

спортсменів» 

Старший науковий співробітник зі 

спеціальності травматологія та ортопедія 

ВАК України. Вища атестаційна комісія 

України. Державної установи «Інститут 

паталогії хребта та суглобів ім. проф. М.І. 

Ситенка АМН України» 

(атестат: АС №006700 від 12.11.2008). 

Магденко 

Ганна 

Казимирівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

доцент 

 

Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова 

Диплом: КГ№009954 від 30.06.1994 

Спеціальність – лікувальна справа  

Кваліфікація – лікар. 

Кандидат медичних наук зі спеціальності 

14.03.04 – патологічна фізіологія 

МОЗУ ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет» 

Диплом: ДК№052435 від 20.06.2019 

Тема: «Патогенез змін букального епітелію 

та динаміка CD-антигенів при міомах матки» 

Димо 

Віктор 

Миколайович 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

доцент 

Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова, 1992р., 

Диплом: ЦВ №648285 від 30.06.1992 

Спеціальність - педіатрія. 

Кваліфікація - лікар-педіатр. 

Кандидат медичних наук, спеціальність 

14.01.20 -  шкірні та венеричні хвороби.  

ВАК України. Державна установа "Інститут 

дерматології та венерології АМН України" 

(диплом: ДК №052740 від 27.05.2009)  

Тема «Особливості механізмів розвитку, 

клінічних проявів, перебігу і терапії 

червоного плоского лишаю з супутніми 

мікотичними ураженнями». 

Шрамко 

Ігор 

Анатолійович 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

доцент 
 

Дніпропетровський національний університет  

Диплом: ЛА № 012070 від 01.03.1995 р.  

Спеціальність – двигуни літальних апаратів 

Кваліфікація – інженер-механік 

ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» 

Диплом: НР № 47775847 від 28.02.2015 р.  

Спеціальність – психологія 

Кваліфікація – бакалавр з психології 

ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» 

Кандидат психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи 

(Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля ДК 

№051024 від 05.03.2019 р.)  

Тема: «Психологічне забезпечення 

соціальної підтримки жінок в період 

вагітності та після пологів»  



Диплом: М17 № 046760 від 10.03.2017 р.  

Спеціальність – психологія 

Кваліфікація – магістр з психології 

Хотіна 

Світлана  

Григорівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

доцент 

Запорізький медичний інститут 

Диплом: Д-1 №295166 від 25.05.1984 

Спеціальність - Лікувальна справа.  

Кваліфікація - 

Лікар. 

Заслужений лікар України 

Дубінець 

Тамара 

Іванівна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 

доцент 

 

 

Тернопільський державний медичний інститут 

Диплом: А-ІІ№012513 від 27.06.1974 

Спеціальність - Лікувальна справа.  

Кваліфікація - 

Лікар-лікувальник. 

Заслужений лікар України (№2296 від 

19.06.1999р.) 

Дроботун 

Олена 

Сергіївна 

Кафедра 

охорони 

здоров’я, 
асистент 

Миколаївський міжрегіональний  інститут розвитку людини 

Університету «Україна», 

Диплом: КВ№30537388 від 10.07.2006 

Спеціальність - фізична реабілітація 

Кваліфікація – спеціаліст з фізичної реабілітації. 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

Університету «Україна» 

Диплом: КВ№32164552 від 

Спеціальність -психологія.  

Кваліфікація – магістр з психології. 

- 

 


