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Відомості про аВторіВ

О. П. Колеснік – д.мед.н., професор кафедри. Дійсний член ESMO (European 
Society for Medical Oncology), ESTS (European Society of Thoracic Surgeons), Eu-
ropean Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Онколог і онкохірург вищої 
атестаційної категорії.

Автор понад 128 наукових праць, 6-ти винаходів.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню діагностики і лікування хво-

рих на рак легені, пухлин середостіння, грудної порожнини, злоякісних ново-
утворень стравоходу, шлунка, кишківника, щитоподібної залози, жіночих ста-
тевих органів.

Н. Ф. Шевченко – д.психол.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 
психології Запорізького національного університету. Член Української спілки 
психотерапевтів, доцент міжнародного товариства кататимного переживання 
образів та імагінативних методів у психології та психотерапії.

Заслужений працівник науки України. Автор 278 наукових праць.
Наукова діяльність присвячена розробці кола проблем психології професій-

ної свідомості психолога та консультативної психології і психотерапії.

О. М. Сидоренко – к.мед.н., доцент кафедри кафедри онкології та онкохірургії 
Запорізького державного медичного університету. Онкохірург вищої атеста-
ційної категорії.

Автор понад 76 наукових праць, 5 рацпропозицій, 3-х винаходів.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню діагностики і лікування пух-

лин черевної порожнини.

А.  І. Шевченко – д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та онкохі-
рургії Запорізького державного медичного університету. Онкохірург вищої 
атестаційної категорії. Член Національної асоціації онкологів України.
Автор понад 230 наукових праць, 35-ти рацпропозицій, 7-ми винаходів.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню лікування та реабілітації хво-
рих на рак легені, питанням паліативної допомоги.

Багато наукових праць присвячено питанням оптимізації педагогічного про-
цесу у закладах вищої медичної освіти. Автор першого електронного підручни-
ка з онкології на CD в Україні, співавтор Національного підручника “Онкологія”.
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А. В. Каджоян – к.мед.н., асистент кафедри. Онколог вищої атестаційної кате-
горії. Дійсний член ESMO, ESTS.

Автор понад 100 наукових праць, 6-ти винаходів.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню діагностики і лікування хво-

рих на рак легені, пухлин середостіння, грудної порожнини, злоякісних ново-
утворень стравоходу.

О. М. Левик – к.мед.н., доцент кафедри. Дійсний член ESMO.
Автор понад 17 наукових праць, 1 винаходу. Радіолог першої кваліфікаційної 

категорії.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню діагностики і лікування хво-

рих на рак легені, пухлини середостіння, грудної порожнини, злоякісні ново-
утворення стравоходу.

Є. І. Савченко – к.мед.н., доцент кафедри медицини катастроф, військової ме-
дицини, анестезіології і інтенсивної терапії. Нейрохірург вищої атестаційної 
категорії.

Автор понад 70 наукових праць, 15 рацпропозицій.
Наукова діяльність присвячена удосконаленню діагностики і лікування пато-

логії центральної і периферичної нервової системи.

А. Ю. Полковніков – к.мед.н., асистент кафедри медицини катастроф, військо-
вої медицини, анестезіології і інтенсивної терапії. Нейрохірург вищої атеста-
ційної категорії.

Автор понад 50 наукових праць, 1 патенту.
Наукова діяльність присвячена прблемам судинної ендоваскулярної нейро-

хірургії та нейроонкології.
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