
ПЕТ

В. М. П етруш анко.

Т. О. П етруш анко.

М. А. П етруш ова.

Н. В. П етруш ова.

академії: асист., з 1997 доц. каф. 
пропедевтики терапевтичної 
стоматології. Автор 59 науко
вих і навчально-методичних 
статей, співавтор 4 деклара
ц ійних патентів, 10 раціоналі
заторських пропозицій, 2 на
вчальних посібників.

Дж.: http://www.umsa.edu.ua/
каГ Ь оте/рП ег5Іот/каі_ргІег8Іот_ 
kolektiv.html.

ПЕТРУШАНКО Тетяна Олексіїв
на (?) — д-р мед. н. (2001).

У 1986 закінчила Полтав
ський м едичний стоматологіч
ний інститут, 1988 клін ічну ор
динатуру, 1992 очну аспіранту
ру. Відтоді працю є в інституті 
(нині У країнська медична сто
матологічна академія) на каф. 
терапевтичної стоматології: 
асист., з 1994 доц., з 2002 проф., 
зав. каф. Голова Полтавського 
обласного осередку Асоціації 
лікарів-пародонтологів Украї
ни, голова ради з питань проф і
лактики захворю вань пародон- 
та Асоціації лікарів-пародон
тологів, дійсн. чл. Української 
академії естетичної стоматоло
гії. П ройш ла стаж ування у  про
відних стоматологічних цен
трах  Н імеччини, Австрії. П ро
водить консультативну допомо
гу на базі Полтавської обласної 
стоматологічної поліклініки.

Коло наукових інтересів
— вивчення ф акторів  ризику, 
м еханізм ів розвитку, д іагнос
тики, л ікування і проф ілак
тики  захворю вань пародонта, 
слизової оболонки порож нини 
рота. Автор понад 250 наукових 
праць, сп івавтор підручника 
з терапевтичної стоматології, 
внутріш ніх хвороб та пропе
девтики внутріш ніх хвороб для 
студентів стоматологічного ф а
культету, монографії «Стресс и 
пародонт», 15 навчальних посіб
ників, програм  з терапевтичної 
стоматології для студентів ВНЗ 
III—IV р. а., бібліографічного 
покаж чика, має 35 патентів на 
винахід, 6 посвідчень на рацп
ропозиції, 6 інформ аційних 
листів, 4 авторських права на 
твір, 7 нововедень.

Дж.: http://www.umsa.edu.ua/
каШотеДег8и>т/ка1_Іегар_8ІотаІ_ 
kolektiv.html.

С. П. Безноса

ПЕТРУШОВА Марія Анатоліївна
(13.10.1983, м. Київ) -  педагог.

Закінчила К иївську ЗОШ 
№ 251 (2001), П олтавський дер
ж авний (нині національний) 
педагогічний університет ім. 
В. Г. Короленка (2006), де пра
цю вала асист. каф. педагогіки 
(2007—2010), асист. каф. загаль

ної педагогіки та андрагогіки 
(2010- 2011).

Коло наукових зацікавлень: 
м етодика виховної роботи з 
учнями, позакласна і поза
ш кільна робота, виховання 
учн ів за місцем прож ивання.

77р.: Розвиток творчого по
тенціалу молоді засобами КВК 
/ /  Мат-ли II М іжнар. наук,- 
практ. конф. «Наукові здобутки 
студентів і м агістрантів — ш ко
лі XXI століття». — Полтава, 
2007; Григорій Ващенко: ми
нуле і сучасність / /  Дидаскал: 
Часопис каф. педагогіки ПДПУ 
ім. В..Г. Короленка. — Полтава, 
2007; О рган ізація підготовки 
ш кільних і студентських ко
манд КВК до виступів: Метод, 
посіб. для керівників та органі
заторів КВК, педагогів-органі- 
заторів шкіл, студентів. — Пол
тава, 2007; Зміст мож ливості 
впровадж ення тью торського 
супроводу: досвід реалізац ії у 
вітчизняній практиці / /  Д идас
кал. — Полтава, 2010. — № 10.

О. Ю. Ільченко

ПЕТРУШОВА Наталія Вікто
рівна (уродж. Ц ехановська; 
03.01.1983, м. Полтава) — канд. 
філол. н. (2009).

Зак інчила СШ № 17 м. Пол
тава, П олтавський держ авний 
(нині національний) педагогіч
ний ун іверситет ім. В. Г. Коро
ленка (2006), аспірантуру цього 
ВНЗ (2009), де відтоді працює: 
ст. викладач (2009—2013), доц. (з 
2013) каф. інозем них мов.

Дослідж ує творчість росій 
ського письменника Віктора 
Некрасова.

Пр.: Тема війни у  творчості В. 
Н екрасова / /  36. наук. пр. ПДПУ 
ім. В. Г. Короленка. — Полтава,
2007. — Вип. 1—2; Стильова сво
єрідність воєнної прози Віктора 
Н екрасова / /  Вісн. К римських 
літ. читань. — Сімферополь,
2008. — Вип. 4; Тема мистецтва 
в творчості Віктора Н екрасова 
/ /  М ова і культура. — K., 2009.
-  Вип. 11. — Т. XII (124); Викла
дач та інноваційні методи і тех
нології навчання / /  Європей
ський вектор сучасної освіти: 
зб. наук. пр.. — Полтава, 2008; 
Ф ормування комунікативної 
компетенції старш окласників і 
студентів ш ляхом використан
ня у  процесі навчання відео- 
матеріалів / /  Постметодика. — 
2013. — № 4; О сновні принципи 
ф орм ування креативного по
тенціалу студентів майбутніх 
педагогів на заняттях  з інозем
ної мови / /  Витоки педагогіч
ної майстерності: зб. наук. пр. 
Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В.

Г. Короленка. — Полтава, 2014.
— Вип. 14 (14); Код у  структурі 
комунікативного акту / /  Фі
лологічні науки: Зб. наук. пр. 
Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. 
Г. Короленка. — Полтава, 2015.
— Вип. 19; Стратегія виклада
ча щодо виправлення помилок 
під час говоріння студентів не
проф ільних спеціальностей на 
заняттях  з іноземної мови //  
Ім ідж сучасного педагога. -  
2015. — Вип. 10 (159); Стратегія 
викладача щодо виправлення 
м овленнєвих помилок студен
тів на заняттях  з іноземних мов 
/ /  Мат-ли XXXII Всеукр. наук.- 
практ. інтернет-конф. «Вітчиз
няна наука на зламі епох: про
блеми та перспективи розви
тку»: зб. наук. пр. — Переясл.- 
Х мельницький, 2017. — Вип. 32.

М. І. Степаненко

ПЕТЧЕНКО Марина Валенти
нівна (?) — канд. екон. н. (2014).

Доц. каф . фінансів та кре
диту Кременчуцького націо
нального університету ім. М. 
Остроградського. Напрям на
укових дослідж ень — розподіл 
ф інансових ресурсів  між учас
никам и фінансового ринку. Ав
тор 72 наукових та навчально- 
методичних публікацій, серед 
яких; 1 колективна монографія, 
1 підручник, 25 фахових статей. 
А ктивний учасник всеукраїн
ських і м іж народних конфе
ренцій та конкурсів.

Дж.:1іир:/Ліпапсе.кгіи.егіи.иа/ик/
соїиепІ/уік^асІїі-каГегіп.

ПЄШИЙ Микола Миколайович
(08.12.1934, с. Козацьке Чер
нігівської обл.) — д-р мед. н. 
(1987), дійсн. чл. Укр. акад. наук 
нац. прогресу (1992), відмінник 
охорони здоров'я.

У 1960 закінчив Київський 
м едичний інститут ім. О.О. Бо
гомольця. З 1984 по 2002 зав, 
каф. дитячих хвороб Україн
ської медичної стоматологічної 
академії, проф. (1988). Лікар- 
педіатр вищої кат. Наукова ді
яльн ість присвячена актуаль
ним питанням  клінічної педі
атрії. Зробив вагомий внесок 
у  вивчення серцево-судинної 
та бронхолегеневої патології у 
дітей, а також  удосконалення 
патогенезу гострого легенево
го серця при пневмонії у дітей 
раннього віку; розроблення 
раціональних методів лікуван
ня та профілактики; підвищен
ня якості педіатричної служ
би. Автор понад 180 наукових 
праць.

Дж.: www.irbis-nbuv.gov.ua/.,./сдііг- 
bis_64.exe?; ijpog.org/downloads/15/83.
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