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Мирошниченка  

Михайла Сергійовича 

Вітаємо з ювілеєм! 
 

Мирошниченко Михайло Сергійович, наро-

дився у 1984 році, с. Липкуватівка Нововодолазько-

го району Харківської області, українець. У 2007 р. 

закінчив Харківський державний медичний універ-

ситет (диплом з відзнакою) й отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здо-

був кваліфікацію лікаря. 

У 2007-2008 рр. проходив навчання в інтер-

натуру на базі Комунального закладу охорони здо-

ров'я «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф», по 

закінченню якої атестувався в атестаційній комісії 

при Харківському національному медичному уні-

верситеті та одержав звання лікаря-спеціаліста за 

спеціальністю «Патологічна анатомія». Також у 

2007-2008 рр. одночасно з інтернатурою навчався в 

магістратурі на кафедрі патологічної анатомії 

Харківського національного медичного університе-

ту, після закінчення якої та захисту науково-

кваліфікаційної роботи на тему «Зміни міокарду 

нащадків під впливом тютюнопаління батьків» здо-

був кваліфікацію магістра медицини з патологічної 

анатомії з відзнакою. Під час навчання в магістра-

турі Мирошниченко М.С. був переможцем III облас-

ного конкурсу «Найкращий молодий науковець Ха-

рківщини» за напрямом медицина і ветеринарія. 

01.12.2008 р. Мирошниченко М.С. був зара-

хований до очної аспірантури на кафедру патологіч-

ної анатомії Харківського національного медичного 

університету. Під час навчання в очній аспірантурі у 

2009 р. Мирошниченко М.С. був призначений грант 

Президента України для обдарованої молоді на 2010 

рік. 09.06.2011 р. Мирошниченко М.С. відрахований 

з очної аспірантури у зв'язку з достроковим та успі-

шним захистом кандидатської дисертації на тему: 

«Патологічна анатомія серця при затримці внутріш-

ньоутробного розвитку». 10.11.2011р. на підставі 

рішення атестаційної комісії отримав диплом канди-

дата медичних наук. 23.06.2011р.  прийнятий на 

посаду асистента кафедри патологічної анатомії 

Харківського національного медичного університе-

ту, де працює по цей час. 

  Мирошниченко М.С. є автором 269 друко-

ваних наукових праць, з них 5 монографій, 4 патен-

ти на корисну модель та винахід, 2 посібники. 

За час роботи на кафедрі Мирошниченко 

М.С. зарекомендував себе як 

висококваліфікований викладач та спеціаліст-

патологоанатом. Мирошниченко М.С. є активною, 

організованою, порядною людиною, постійно пра-

цює над підвищенням свого професійного рівня, 

поглибленням теоретичних знань, відзначається 

дисциплінованістю, працьовитістю, що поєднується 

з високим почуттям відповідальності за доручену 

справу, користується заслуженим авторитетом та 

повагою серед співробітників та студентів. Мирош-

ниченко М.С. проводить практичні заняття (перева-

жно з англомовними студентами), читає лекції, 

приймає активну участь у написанні методичних 

розробок по загальному та спеціальному курсу па-

томорфології, з дисципліни «Біопсійно-секційний 

курс». На кафедрі Мирошниченко М.С. відповідає 

за навчальний процес з дисципліни «Біопсійно сек-

ційний курс». 

Бажаємо міцного здоров`я, людського щас-

тя. творчого натхнення та подальших успіхів на на-

уковій та педагогічній ниві. 

 

Кафедра патологічної анатомії 
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