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Трудова і професійна діяльність:  
У 1997 році закінчив Українську медичну стоматологічну 

академію (м. Полтава) за спеціальністю “лікувальна справа”. 

З 1997 по 2005 рік працював на кафедрі акушерства та гінекології УМСА на 

посадах старшого лаборанта та асистента кафедри. У 1999 році з відзнакою закінчив 

інтернатуру на базі Полтавського міського клінічного пологового будинку зі спеціальності 

14.01.01 – “Акушерство та гінекологія”. У 2001 році з відзнакою закінчив клінічну 

ординатуру при Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава) зі 

спеціальності 14.01.01 – “Акушерство та гінекологія”. 

25 листопада 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук «Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при 

розродженні жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок» (науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Громова 

Антоніна Макарівна) у спеціалізованій ученій раді Д 64.600.01 при Харківському 

державному медичному університеті. 

З вересня 2005 року до червня 2016 року викладав дисципліни медичного циклу на 

кафедрі природничих і математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 30 жовтня 

2008 року присвоєно наукове звання доцента (курс анатомо-фізіологічних та клінічних 

основ дефектології). 

З вересня 2016 року переведений на посаду доцента кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи. 

У 2018 р. закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка за спеціальністю «Спеціальна освіта» та отримав кваліфікацію «Спеціаліст 

зі спеціальної освіти. Дефектолог. Логопед. Вихователь дітей з вадами психофізичного 

розвитку». 

Навчальна і методична робота: 
Березан О.І. викладає дисципліни: «Анатомо-фізіологічні та клінічні основи 

дефектології»; «Вступ до спеціальності з основами інклюзивного навчання», «Основи 

інклюзивної освіти», «Основи реабілітології», «Основи олігофренопедагогіки» тощо. 

До дисциплін створені навчально-методичні комплекси, авторські програми, 

навчальні посібники та мультимедійні лекції-презентації.  

Наукова робота: 
Сфера наукових інтересів – інтеграція змісту медико-біологічної освіти у вищих 

педагогічних навчальних закладах, причини та механізми порушень психофізичного 

розвитку дитини, шляхи профілактики аномалій розвитку нервової системи, центральних 

та периферичних органів мовлення та корекція мовленнєвих порушень. Автор понад 

115 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 29 навчальних посібників та 

три Патенти України на винаходи у галузі медицини. 

Керує студентською проблемною групою «Етіопатогенетичні особливості 

порушень психофізичного розвитку та шляхи реабілітації осіб з обмеженими 

можливостями», результатами якої є щорічні доповіді на конференціях та статті студентів. 

Організаційна робота: 
Є відповідальним за інформаційну складову бази ЄДБО по психолого-

педагогічному факультету, за наукову роботу на кафедрі, є куратором академічних груп.  



СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

БЕРЕЗАНА ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА 
№ 

п/п 

Назва Хар-р 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

стор. 

Співавтори 

І.Наукові та науково-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації 

1. Зовнішнє 

низькоінтенсивне 

лазерне опромінювання 

крові в профілактиці 

тромбоемболічних 

ускладнень при 

оперативному 

розродженні 

друк. Актуальні проблеми 

експериментальної та 

клінічної медицини: Тези 

доповідей 53-ої підсумкової 

студентської наукової 

конференції 27 травня 

1997 року. – Полтава, 1997. – 

С. 38-39. 

1 – 

2. Профілактика 

тромбоемболічних 

ускладнень при 

кесарському розтині  

друк. Актуальні питання клінічної 

медицини: Тези доповідей 

науково-практичної 

конференції лікарів-інтернів, 

28 травня 1998 року. – 

Полтава, 1998. – С. 5. 

1 – 

3. Стан фібринолітичної 

системи у жінок при 

абдомінальному 

розродженні  

друк. Збірник наукових праць 

Асоціації акушерів-

гінекологів України. – Івано-

Франківськ.: Фенікс, 2000. – 

С. 405-408. 

4/1 Громова А.М. 

Маєвський К.А. 

Макаров О.Г. 

4. Профілактика 

коагулопатичних 

ускладнень при 

абдомінальному 

розродженні 

друк. Збірник наукових праць 

Асоціації акушерів-

гінекологів України. – К.: 

Абрис, 2000. – С. 405-407. 

3/0,5 Громова А.М. 

Маєвський К.А. 

Макаров О.Г. та 

ін., усього 

4 співавтори 

5. Профілактика 

тромбоемболічних 

ускладнень у жінок з 

варикозною хворобою 

друк. IV Міжнар. конгрес студ. і 

молодих вчених: Тези доп., 

11-13 травня 2000 року. – 

Тернопіль: Укрмедкнига. – 

2000. – С. 190. 

1/0,5 Сиса О.М. 

6. Профілактика 

тромбоемболічних 

ускладнень у 

післяопераційному 

періоді 

друк. Актуальні питання клін. 

медицини: Тези доп. наук.-

практ. конф. лікарів-інтернів, 

магістрів та клін. орд., 

15 червня 2000 року. – 

Полтава, 2000. – С. 46. 

1/0,5 Сиса О.М. 

7. Корекція 

гемостазіологічних 

зрушень при 

абдомінальному 

розродженні 

друк. Актуальні питання клінічної 

медицини: Тези допов. наук.-

практ. конф. лікарів-інтернів, 

магістрів та клінічних 

ординаторів, присвяч. 80-

річчю УМСА, 11 червня 

2001 року. – Полтава, 2001. – 

С. 27-28. 

 

 

1/0,5 Кундій С.В., 

Гетьман Л.А. 



8. Попередження 

коагулопатій при 

розродженні жінок з 

варикозною хворобою 

друк. Актуальні питання клін. 

медицини: Тези доп. наук.-

практ. конф. лікарів-інтернів, 

магістрів та клін. 

ординаторів, присвяч. 80-

річчю УМСА, 11 червня 

2001 р. – Полтава, 2001. – 

С. 34. 

1/0,5 Мріш Р.М. 

9. Попередження 

тромбогеморагічних 

ускладнень при 

розродженні жінок з 

варикозною хворобою 

вен нижніх кінцівок 

друк. Збірник наукових праць. 

Асоціації акушерів-

гінекологів України. – К.: 

Фенікс, 2001. – С. 182-184. 

3/1 Громова А.М. 

Нестеренко Л.А. 

Сиса О.М. та ін., 

усього 

4 співавтори 

10. Сучасні методи 

профілактики 

тромбогеморагічних 

ускладнень при 

розродженні жінок з 

варикозною хворобою 

друк. Актуальні проблеми сучасної 

медицини: Вісник УМСА: 

Науково-практичний журнал. 

– 2002. – Т. 2. – Вип. 1. – 

С. 3-5. 

3 – 

11. Корекція системи 

гемостазу у вагітних з 

варикозною хворобою 

друк. Актуальні питання клінічної 

медицини: Тези доповідей 

наук.-практ. конф. лікарів-

інтернів, магістрів та клін. 

ординаторів. – Полтава, 2002. 

– С. 15-16. 

1/0,5 Гречаний О.Л. 

12. Структура 

гінекологічної 

захворюваності у дівчат 

і підлітків 

друк. Репродуктивне здоров’я 

молоді – важл. складова заг. 

здоров’я насел. 

Багатосекторальна 

відповідальність за збереж. 

репрод. здоров’я молоді: 

Мат. Всеукр. конф. – 

м. Комсомольськ, 5-

6.09.2002. – С. 51-52. 

2/0,5 Ляховська Т.Ю. 

Алтуєв Г.М. 

Нестеренко Л.А. 

13. Профілактика надмірної 

крововтрати в пологах у 

жінок з варикозною 

хворобою 

друк. Актуальні питання клін. 

медицини: Тези доп. наук.-

практ. конф. лікарів-інтернів, 

магістрів та клін. 

ординаторів, 12 травня 

2003 р. – Полтава, 2003. – 

С. 5-6. 

1 – 

14. Оцінка ризику 

тромбогеморагічних 

ускладнень у вагітних, 

роділь та породіль з 

варикозною хворобою  

друк. Сучасні аспекти 

репродуктології, 

перинатальної медицини та 

кріобіології: Зб. наук. робіт. – 

Харків, 2003. – С. 63-67. 

5/2 Громова А.М. 

Сиса О.М. 

Талаш В.В. 

15. Удосконалення 

фармакологічного 

забезпечення пологів у 

жінок з варикозною 

хворобою 

друк. Клінічна фармація. – 2003. – 

Т. 7. – №3. – С. 122-124. 

3 – 



16. Стан системи гемостазу 

у жінок з варикозною 

хворобою при 

розродженні із 

застосуванням 

аутоплазми 

друк. Педіатрія, акушерство та 

гінекологія. – 2003. – №4. – 

С. 64-68. 

5/3 Громова А.М. 

 

17. Передумови та 

перспективи 

аутоплазмодонорства в 

акушерстві та гінекології 

на Полтавщині  

друк. Медична газета Полтавщини. 

– 2003. – №39 (77) від 

17.10.2003. – С. 6-7. 

2/1 Пісня С.М. 

18. Вплив 

аутоплазмодонорства на 

стан плодів і 

новонароджених у жінок 

з варик. хворобою 

друк. Проблеми екології та 

медицини. – 2003. – Т. 7. – 

№3-4. – С. 15-17. 

3 – 

19. Профілактика 

тромбогеморагічних 

ускладнень при 

розродженні жінок з 

варикозною хворобою 

вен нижніх кінцівок 

друк. Автореф. дис. … канд. мед. 

наук: 14.01.01 / Харківський 

державний медичний 

університет. – Полтава: РІА 

Шансон, 2004. – 20 с. 

20 – 

20. Сучасні діагностичні 

технології у 

попередженні 

виникнення вад 

розвитку дитини 

друк. Теорія і практика навчання і 

виховання дітей з 

обмеженими фіз. і 

психічними можливостями: 

інноваційний підхід: Мат. 

Між нар. наук.-практ. конф. 

6-8 жовтня 2004 р. – Полтава: 

ПДПУ імені В.Г. Короленка, 

2004. – С. 61-62. 

2/1 Березан В.І. 

21. Вплив 

аутоплазмодонорства на 

стан плодів і 

новонароджених у жінок 

з варикозною хворобою 

друк. Актуальні питання клінічної 

медицини: Тези доповідей 

науково-практичної 

конференції лікарів-інтернів, 

магістрів та клінічних 

ординаторів. – Полтава, 2004. 

– с. 6-7. 

1/0,5 Совдус Я.В. 

ІІ. Наукові та науково-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації 

22. Застосування венотоніку 

„Діовенор 600” та 

поляризованого світла у 

вагітних з варикозною 

хворобою 

друк. Зб. наук. праць Асоціації 

акушерів-гінекологів України. 

– Київ: Інтермед, 2004. – С. 

460-463. 

4/1 Громова А.М., 

Нестеренко Л.А., 

Ляховська Т.Ю. 

23. Клінічна ефективність 

застосування 

антикоагулопатичного 

комплексу під час 

абдомінального 

розродження жінок з 

варикозною хворобою  

друк. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української 

медичної стоматологічної 

академії. – 2004. – Т.4, Вип. 

2(8). – С. 53-55. 

3/2 Нестеренко Л.А. 



24. Варикозна хвороба як 

показник порушення 

адаптації організму 

жінки до вагітності та 

пологів 

друк. Акт. питання клінічної 

медицини: Тези доп. науково-

практичної конференції 

лікарів-інтернів, магістрів та 

клінічних ординаторів. – 

8 червня 2005 року. – Полтава, 

2005. – С. 74-75. 

1/0,5 Стешенко В.М. 

25. Особливості перебігу 

вагітності і пологів у 

юних жінок 

 

друк. Зб. наук. праць Асоціації 

акушерів-гінекологів України. 

– Київ: Інтермед, 2005. – 

С. 405-408. 

4/1 Громова А.М., 

Ляховська Т.Ю. 

26. Соціоекологічні аспекти 

запальних захворювань, 

що передаються 

статевим шляхом 

друк. Роль довкілля у валеологічній 

освіті і вихованні: Мат. 

Всеукр. наук.-практ. конф. – 

Полтава: Друкарська 

майстерня, 2005. – С. 70-71. 

2/1 Березан В.І. 

27. Валеоцентричний підхід 

до викладання медичної 

теорії 

друк. Роль довкілля у валеологічній 

освіті і вихованні: Мат. 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – 

Полтава: Друкарська 

майстерня, 2005. – С. 130-132. 

2/0,5 Громова А.М., 

Березан В.І., 

Мітюніна Н.І. 

28. Об’єктивізація оцінки 

знань студентів 

друк. Шляхи упровадження нових 

форм організації навчального 

процесу в умовах кредитно-

модульної системи та шкали 

ECTS: Тези навчально-

методичної конференції. – 

Полтава: РВВ УМСА, 2005. – 

С. 21-22. 

2/0,4 Громова А.М., 

Мітюніна Н.І., 

Добровольська Л

.М. та ін., усього 

4 співавтори 

29. Проблеми соціально-

педагогічної роботи з 

жінками  

друк. Збірник наук. праць 

Полтавського державного 

педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. – Вип. 2 

(35). – Полтава: ПДПУ, 2005. – 

С. 40-44. – (Серія “Педагогічні 

науки”). 

5/2 Березан В.І. 

30. Подготовка 

специалистов – 

дефектологов к 

профилактике 

врожденных пороков 

развития детей 

друк. Подготовка дефектологов в 

системе высшей школы: 

состояние, перспективы 

развития: Мат. 

Международного научно-

методического семинара – 

Минск: ГПУ им. М. Танка, 

2005. – С. 9-12. 

4/2 Березан В.И. 

 

31. Розкриття креативного 

потенціалу викладача 

вищого закладу освіти 

через мультимедійні 

технології 

друк. Зб. наук. праць ПДПУ імені 

В.Г. Короленка. – Вип. 3 (50). 

– Полтава, 2006. – С. 40-44. – 

(Серія “Педагогічні науки”). 

 

 

 

4/2 Березан В. 



32. Пренатальні аспекти 

дефектології у підготовці 

корекційних педагогів 

друк. Дидактичні та соціально-

педагогічні аспекти 

корекційної роботи у 

спеціальній школі: Наук.-

метод. зб. / За ред. 

В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – 

Вип. 8. – Т. І. – Запоріжжя, 

2006. – С. 14-18. 

4/2 Березан В. 

33. Педіатрія друк. Програма з навчальної 

дисципліни для студентів 

стаціонарного відділення 

вищих педагогічних 
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