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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія 

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Фундаментальної медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1.«Clinical anatomy and operative surgery», магістри, 2 

курс, лекції, практичні заняття 
2.«Клінічна анатомія та оперативна хірургія», магістри 2-й 
курс, лекції, практичні заняття 

3. «Human anatomy», магістри, 2 курс, практичні заняття 
4. «Анатомія людини» магістри, 2 курс, практичні заняття 

У попередні періоди 1. «Оперативна хірургія та топографічна анатомія», 
магістри 2-й курс, 3-й курс, лекції, практичні заняття 
2. «Operative surgery and topographic anatomy» магістри 2-
й курс, 3-й курс, лекції, практичні заняття 
3. «Анатомія людини» магістр, 1, 2 курси, практичні 
заняття 
4. «Human anatomy», магістр, 1, 2 курси, практичні 
заняття 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 01.04.2019 по теперішній час Посада доцент 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна, 
http://biology.univ.kiev.ua 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 01.09.2015 по 18.03.2019 Посада доцент 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевченка,13, 
м. Київ, 01601, Україна, 
http://nmuofficial.com 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 04.09.2006 по 31.08.2015 Посада асистент 

mailto:mariana_ch@univ.kiev.ua
https://publons.com/researcher/N-5178-2017/
https://orcid.org/0000-0002-9372-0175


 

  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевченка,13, 
м. Київ, 01601, Україна, 

http://nmuofficial.com 

Сфера діяльності або сектор Освіта 
 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 14.08.2017 по 20.08.2017) Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: досвід 
Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки медичних 
працівників» за фахом «Медичні науки», Люблінський науково-технологічний парк, 
м. Люблін, Польща 

Отримана кваліфікація 

(З 1998 року по 2001 рік) Клінічний ординатор кафедри військово-польової хірургії Саратовського Військово-
медичного факультету 

Отримана кваліфікація лікар-хірург 

(З 1997 року по 1998 рік) Лікар-інтерн Військово-медичної академії імені С.М.Кірова 

 Отримана кваліфікація лікар-хірург 

(З 1991 року по 1993 рік) Слухач Військово-медичного факультету при Саратовському державному медичному 
інституті 

Отримана кваліфікація лікар 

(З 1987 року по 1991 рік) Студент Першого лікувального факультету Київського медичного інституту імені 
О.О. Богомольця 

Отримана кваліфікація  

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська, рівень B2 

Іноземна мова 2 Російська, вільно 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримав під час виступів на міжнародних конференціях 

Комп’ютерні навички Впевнений користувач MS Office (Excel, Power Point, Word, WordPad), Photoshop, 
Outlook Express, Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer. Операційні системи 
Windows XP/7, 10, Linux. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Експериментальна хірургія: моделювання патологічних станів та їх корекція 
Світлова мікроскопія 
Спеціалізоване програмне забезпечення: STATISTICA 6.0 for Windows 

Області професійних інтересів Клінічна анатомія, хірургія 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



   

Публікації НАУКОВІ 
 

1. Прокопець К.О., Раскалєй Т.Я. Стан селезінки після перев’язки селезінкової артерії при 
експериментальній портальній гіпертензії // Світ медицини та біології. - 2018. - №1(63). - 
С.146-150. 

2. Кобзар О.Б., Пархоменко М.В., Прокопець К.О. Напрями індивідуалізації пізнавальної 
діяльності студентів в модернізації навчального процесу вищої медичної школи України 
// Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and 
prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 
2017. 244 p.- P. 135-151. 

3. Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., Левон М.М., Прокопець К.О. Дидактична роль лекції в 
навчальному процесі вищої медичної школи // Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету: [збірник]. - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 
2017. - Вип. 27. – С.73-77. 

4. Кобзар О.Б., Дітковський А.П., Дорошенко С.В., Прокопець К.О. Морфологичні зміни 
підшлункової залози при різних формах портальної гіпертензії і її хірургічної корекції в 
експерименті // Медична наука України. - 2015. - Т. 11, № 3-4. - С.32-36. 

5. Черняк В.А., Дорошенко С.В., Кобзар О.Б., Прокопець К.О. Проблеми викладання 
предмету оперативної хірургії та топографічної анатомії // Актуальні питання медичної 

науки та практики //Запоріжжя. – 2015. – Випуск 82. – Т.2, №2. – С.92-98. 
6. Черняк В.А., Кобзар О.Б., Дітковський А.П., Прокопець К.О. Дидактичні проблеми 

індивідуалізації вивчення клінічної анатомії та оперативної хірургії // Актуальні питання 
медичної науки та практики // Запоріжжя.– 2015. – Випуск 82. – Т.2, №2. – С.87-91. 

7. Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., Пархоменко М.В., Прокопець К.О. Морфофункціональні 
зміни селезінки після оклюзії її судин // Експериментальна і клінічна медицина.-2014.-№3 
(63).- С.127-130. 

8. Єршов В.Ю., Дорошенко С.В., Радомська Н.Ю., Прокопець К.О. Ультрамікроскопічна 
характеристика гемомікроциркуляторного русла кардіального відділу шлунку в умовах 
експериментальної портальної гіпертензії // Таврический медико-биологический 
вестник. - 2013. - Т. 16, № 1(1). - С. 93-95. 

9. Дорошенко С.В., Кобзар О.Б., Ковальський М.П., Прокопець К.О. Експериментально-
морфологічна характеристика апаратного інвагінаційного тонко-товстокишкового 
анастомозу // Вісник проблем біології і медицини. - 2011. - Т.2, випуск 2. - С.72-74. 

10. Ковальський М.П., Кобзар О.Б., Дітковський А.П., Прокопець К.О. Морфологія селезінки 
при портальній гіпертензії: експериментальне дослідження // Вісник проблем біології і 
медицини. - 2011. - Т.2, випуск 2. - С.118-120. 

11. Прокопець К.О. Моделювання портальної гіпертензії на лабораторних щурах // Клінічна 
анатомія та оперативна хірургія.-2011.-Т.10.-№1(35).- С. 101-104. 

12. Прокопець К.О. Морфофункціональні зміни селезінки на тлі експериментальної 
портальної гіпертензії, коригованої шляхом оклюзії селезінкової артерії // Науковий 
вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - 2010. - №4(31). - 
С.92-95. 

13. Прокопець К.О. Морфологія судинного русла і сполучнотканинного каркасу селезінки в 
умовах експериментальної портальної гіпертензії // Клінічна анатомія та оперативна 
хірургія.-2010.-Т.9.-№4(34). - С.36-41. 

14. Ковальський М.П., Прокопець К.О. Сучасні погляди на експерименти з використанням  
тварин в країнах Євросоюзу та США (огляд літератури) // Актуальні проблеми сучасної 
медицини.-Т.9.-Випуск 2(26).-2009. - С.58-61. 

15. Ковальський М.П., Маркевич О.О., Прокопець К.О. Рінопластика – короткий екскурс в 
історію // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
- 2009. - №1(22). - С.176-180. 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 

 
1. Manual training practicum in clinical anatomy and operative surgery  for foreign students of 

the 2th year of education Dental faculty [Електронний ресурс] / [V.Chernyak, K.Prokopets, 
S.Selivanov, O.Selivanova et al.] // Bogomolets NMU, Department of operative surgery and 
topographic anatomy. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
https://drive.google.com/open?id=1oJRIfgxPrAP97id3TOfGKNsfcrcvhb_2 

2. Manual training practicum in operative surgery for foreign students of the 2th year of 
education medical faculty [Електронний ресурс] / [V.Chernyak, K.Prokopets, S.Selivanov, 
O.Selivanova et al.] // Bogomolets NMU, Department of operative surgery and topographic 
anatomy. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
https://drive.google.com/open?id=1EIfK3TEsLn2mpOWm2E1LtFywxiLsPOZu 

3. Manual training practicum in clinical anatomy for foreign students of the 2th year of education 



 

  

Проекти  1. Ініціативно-пошукова науково-дослідна тема «Морфофункціональні зміни паренхіматозних 
органів черевної порожнини в умовах експериментальної портальної гіпертензії» (2009-

2012 р.р. № державної реєстрації 0110U001488) 
2. Ініціативно-пошукова науково-дослідна тема «Встановити морфологічні зміни органів 

травної системи в умовах експериментальної портальної гіпертензії» (2013-2015 р.р. № 

державної реєстрації 0113U001481) 
3. Ініціативно-пошукова науково-дослідна тема «Топографоанатомічні особливості 

артеріального кровопостачання шийного відділу спинного мозку» (2017-2019 р.р. № 
державної реєстрації 0117U002257) 

Конференції  1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна патоморфологічна діагностика в 
клінічній практиці лікаря», 10-11 квітня 2019 р., м. Вінниця, Україна 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стоматологічна наука і 
практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку», 05-06 жовтня 
2017 р., м. Харків, Україна 

3. Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології» присвячена пам’яті 
професорів-морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й., Шапаренка 
П.П., Жученка С.П.; 21-22 вересня 2017 р., м. Вінниця, Україна 

4. International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, 
psychology, politology and sociology», June 16-17, 2017, Konstantin Preslavsky University of 
Shumen, Shumen, Bulgaria 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика в умовах 
сучасних трансформаційних процесів», 12-13 квітня 2013 р., м. Львів, Україна 

6. Всеукраїнська науково-практична internet-конференція «Статистичний та 
інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2013)», 11-22 
березня 2013 р. 

7. Всеукраїнська навчально-наукова конференція, присвяченої 55-річчю Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 
«Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 р., м. 
Тернопіль, Україна 

8. Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція «Нові напрямки 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 
медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації» 
12–13 травня 2011 р., м. Тернопіль, Україна 

9. 2-й науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології», 21 
травня 2010 р., м. Чернівці, Україна 

10. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціональної морфології та 
інтегративної антропології», 20-21 травня 2009 р., м. Вінниця, Україна 

11. Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології», 20-21 травня 2009 р., 
м. Вінниця, Україна 

12. Науково-практична конференція «Морфологічний стан тканин і органів систем організму 
в нормі та патології», 10-11 червня 2009 р., м. Тернопіль, Україна 

Цитування Індекс Ґірша 2, кількість цитувань – 5 (Google Scholar) 
Сертифікати 1. Sertificate of participation in scientific pedagogical internship «Innovative educational 

technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of 
training medical workers»: Scientific pedagogical internship, August 14-20,2017, Lublin, 
Poland 

2. Sertificate of participation in International scientific-practical conference «Personality, family 
and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology», June 16-17, 2017, 
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria 

3. Сертифікат учасника Третьої міжнародної мултидисціплінарної конференції 
«Чорноморські студії», 19 травня 2017 р., м. Одеса, Україна 

4. Сертифікат учасника V ювілейного Міжнародного медичного конгресу «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я», 19-21 квітня 2017 р., 
м. Київ, Україна 

 


