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Трудова діяльність 

У 1998 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію (м. 

Полтава) за спеціальністю «Лікувальна справа». 

З серпня 1999 р. по листопад 2001 р. – дільничний лікар-терапевт Першої 

міської клінічної лікарні м. Полтава/ 

З грудня. 2001 р. по листопад 2004 р. – аспірант кафедри внутрішніх хвороб з 

доглядом за хворими Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). 

З грудня. 2004 р. по жовтень 2007 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб з 

доглядом за хворими Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). 

З листопада 2007 р. – по серпень 2016 р. – доцент кафедри природничих і 

математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

З вересня 2016 р. – доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка 

Організаційна робота 

Член Ученої ради психолого-педагогічного факультету 

Навчально-методична робота 

Дисципліни: 



«Основи медичних знань та охорони здоров’я», «Вікова фізіологія та гігієна», 

«Генетика порушень розвитку і поведінки людини» та ін. 

Наукова робота 

 Коло наукових інтересів: методика викладання дисциплін природничого та 

медичного спрямування у вищих навчальних закладах, терапія, генетика 

людини. 

Список друкованих праць. 
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Кайдашев І.П., Расін М.С., Петрушов А.В. Алгоритми надання невідкладної 

допомоги хворим з патологією внутрішніх органів // Навчальний посібник 

[для студ. стомат. факультетів вищ. мед. навч. заклад.]. – Полтава: Друкарня 

ПП Ткалич, 2007. – 114 с. 

 

Посібник (затверджений Міністерством освіти і науки України): 

 

Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А.В. 

Петрушов. – К. : Академвидав, 2014. – 280 с. – (Серія «Альма-матер»). 

 

 

 

Підручник (затверджений Вченою радою ПНПУ імені В.Г Короленка): 

 

Помогайбо В. М. Основи антропогенезу : підручник / В. М. Помогайбо, А.В. 

Петрушов, Н.В. Власенко. – К. : Академвидав, 2015. – 144 с. – (Серія «Альма-

матер») 

 

Посібники (затверджені Вченою радою ПНПУ імені В.Г Короленка): 

 

Петрушов А.В., Невідкладна допомога та догляд за хворими // Навчальний 

посібник для студентів Вищих педагогічних навчальних закладів. – Полтава, 

2008. – 144 с. 

 

Петрушов А.В., Мірошніченко Т.В. Вікова фізіологія та основи валеології // 

Навчальний посібник для студентів Вищих педагогічних навчальних закладів 

напряму підготовки «Дошкільна освіта». – Полтава, 2012. – 206 с. 

 

Петрушов А.В. Анатомія і фізіологія з основами медичних знань // 

Навчальний посібник для студентів Вищих педагогічних навчальних 

закладів. – Полтава, 2019. – 200 с. 

 



монографія (колективна): 

 

Петрушов А.В. Актуалізація медичних знань і основ гігієни в структурі 

підготовки фахівців соціальної сфери та спеціальної освіти / А.В. Петрушов 

// Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки 

фахівця : монографія / ПНПУ імені В. Г. Короленка ; [за заг. ред. Пахомової 

Н. Г., Погребняка В. А.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 213–227. 

 

Статті у наукометричних виданнях, виданих в Україні 

 

1. Помогайбо   В.М.,   Місце   ензимопатій   у   медико-біологічній 

підготовці студентів медичних та педагогічних ВУЗів / В.М. Помогайбо, А.В. 

Петрушов // Світ медицини та біології. – 2009. – № 4 . – С. 176- 180. 

 

2. Помогайбо  В.М.,  Оптимізація  медико-біологічної  підготовки 

студентів вищих навчальних закладів» / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов // 

Імідж сучасного педагога .– 2010. – № 3 (102) .–С.21–24. 

 

3. Помогайбо  В.М.,  Про  вивчення  теми  «Походження  і  еволюція 

людини» в навчальних закладах. / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов // Світ 

медицини та біології. – 2014. - № 4 (46). – С. 202-210. 

 

4. Генетичні  комунікації в системі «Паразит –

 живитель» / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов // Світ медицини та 

біології. – 2015. – № 3 (51) 1 частина.– С. 143–150. 

 

5. Помогайбо В.М. Початок генетики: Грегор Мендель та інші / / 

В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов, О.І Березан // Світ медицини та біології. – 

2016. - № 2 (56). – С. 198-204. 

 

6. Помогайбо В.М. Генетика розладів аутистичного

 спектру 

 

/ В.М. Помогайбо, О.І. Березан, А.В. Петрушов // Світ медицини та біології. – 

2017. – №1 (59). – С. 208–212. (видання Web of Science) 

 

7. Помогайбо В.М. Проблеми горизонтального перенесення генів у геном 

людини / В.М. Помогайбо, О.І. Березан, М.Ю. Дельва, А.В. Петрушов // Світ 

медицини та біології. – 2017. – №2 (60). – С. 190–194 (видання Web of Science) 
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(видання Index Copernicus) 
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(видання Index Copernicus) 

 

10. Помогайбо В.М.   Шизофренія:   пошуки   генетичних   факторів 

ризику / В.М. Помогайбо, О.І. Березан, А.В. Петрушов // Психологія і 

особистість. – 2019. – №1 (15). – С. 241–252. (1,0/0,4 др. арк.) (видання Index 

Copernicus) 
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