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Стать Ж | Дата народження 06.11. | Громадянство  України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат  медичних наук, 14.02.01 – гігієна та професійна 
патологія  

Вчене звання   

Посада Асистент 

Кафедра Клінічної медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Hygiene and ecology», магістр, 3-й курс, лекції, практичні 

заняття 
2. «Санітарно-гігієнічні контроль та експертиза», магістр, 1-й 
курс, лекції, лабораторні заняття 

У попередні періоди 1.«Occupational safety in the field», магістр, 2-й курс, лекції, 
практичні заняття 
2. «Hygiene and ecology», магістр, 2-й курс, лекції, практичні 
заняття 
3.Hygiene and ecology», магістр, 3-й курс, лекції, практичні 
заняття 
4. «Гігієна та екологія», магістр, 2-й курс, лекції, практичні 

заняття,  
5.«Гігієна та екологія», магістр, 3-й курс, практичні заняття,  
6.«Гігієна та екологія», бакалавр, 6-й курс, практичні заняття 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 
З 2019 року ро теперішній час   Асистент 

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 03022, проспект Академіка Глушкова, 2,  м. Київ, Україна 
 http://biology.univ.kiev.ua/ 

mailto:nkpg_5@knu.ua


 

  

Викладання дисципліни «Гігієна та екологія» (проведення практичних занять та читання 
лекцій) англійською та українською мовами 
Викладання дисципліни «Охорона праці в галузі» (проведення практичних занять та читання 
лекцій ) англійською мовою 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З  2018 року по 2019 рік) Старший викладач кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та 
епідеміології 

ПВНЗ «Київський медичний університет», вул. Бориспільська, 2, м. Київ, Україна 
 http://kmu.edu.ua/ 

Викладання дисципліни «Гігієна та екологія» (проведення практичних занять та читання 
лекцій) українською та російською мовами 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

( З 2013 року по 2018 рік) Науковий співробітник 

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», вул. Саксаганського, 75, м. 
Київ, Україна 
http://imtuik.org.ua 

Вивчення рівня, закономірностей та причин розвитку і розповсюдження професійної та 
виробничо-обумовленої захворюваності працівників; визначення ризику розвитку 
захворювань від дії чинників виробничого та оточуючого середовища, розробка 

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення професійних захворювань 
та покращення умов праці робітників. Розробка та наукове обґрунтування Реєстру 
професійних захворювань України.  

Сфера діяльності або сектор Наука 

( З 2009 року по 2013 рік) Завідувачка міжвідомчою випробувальною вимірювальною лабораторією з вимірювання вмісту 
азбесту в повітрі  

 ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», вул. Саксаганського, 75, м. 
Київ, Україна 
http://imtuik.org.ua 

 Дослідження стану повітряного середовища в азбестоцементному виробництві України, 
узагальнення міжнародного досвіду щодо вимірювання концентрації волокон азбесту в повітрі 
робочої зони, розробка заходів профілактики азбестообумовлених захворювань 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 2006 року по 2009 рік) Молодший науковий співробітник 

 ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.К ундієва НАМН України» 
http://imtuik.org.ua 

 Дослідження умов праці та біологічного віку працюючих в азбестоцементному виробництві 
України, розробка профілактичних заходів для попередження захворюваності працівників  

 Сфера діяльності або сектор Наука 
 
 

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

(червень-липень 2021) Підвищення кваліфікації на Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів 
освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними лідерами 
сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної 
особистості та трансформації оточуючого світу» 

(травень 2020 року) Підвищення кваліфікації на IX Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях,  
м. Київ за напрямами інноваційних методів викладання та інновацій в освітньому менеджменті, 
комп’ютерних технологій в сучасній освіті та психолого-педагогічних засобів і технік 
саморозвитку 

(червень 2019 року) Підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники як активні учасники 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти», м. Київ 

(грудень 2018 року) ПВНЗ «Київський медичний університет» 

Курси з основ педагогіки 
(з жовтня по грудень 2018 року) Міністерство оборони України, Українська військово-медична академія, навчання за 

Стандартом підготовки І-СТ-3 «Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини»  
(з жовтня по листопад 2015 року) НМАПО ім. П. Л. Шупіка 

ПАЦ “Гігієна праці» 
(з січня по травень 2015 року) НМАПО ім. П. Л. Шупіка 

Спеціалізація  “Гігієна праці» 
жовтень 2009 року Вимірювання кількості волокон азбесту в повітрі, ОАО «НИИпроектасбест» 

2009 рік Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 –  «Гігієна 
та професійна патологія»,  дисертації - «Гігієна праці в азбестоцементному виробництві» 

червень 2008 року Monitoring of airborne fibres in the workplace, Institute of chrysotile, Montreal, Canada 
 



   

 

(з 2005 року по 2008 рік) ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України» 
Очна аспірантура 

2005 рік Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 Інтернатура за спеціальністю «Загальна гігієна» 

 (з 1998 року по 2004 рік) Дніпропетровська державна медична академія 
Спеціальність «Медико-профілактична справа» 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, російська 

Іноземна мова 1 англійська, рівень Upper-Intermediate 

Іноземна мова 2  

Іноземна мова 3  

Комунікаційні компетентність Гарні навички  комунікації отримала під час виступу на наукових конференціях, участі в роботі 
робочих груп та  під час роботи медичним журналістом. 
 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Навички організаційної роботи отримала під час обіймання посади завідувача міжвідомчою 
випробувальною вимірювальною лабораторією з вимірювання вмісту азбесту в повітрі в ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України». Брала участь у науково-
методичній роботі інституту. 

Цифрові компетенції Обробка інформації: високий  
Комунікація: високий  
Мережева та програмна безпека: загальний 

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

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Працюючи старшим  викладачем кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології 
та епідеміології в ПВНЗ «Київський медичний університет» відповідала  за наукову роботу 
кафедри, координувала проведення наукових досліджень. Маю досвід підготовки ліцензійної 
справи щодо провадження освітньої діяльності в ДУ «Інститут медицини праці імені 
Ю.І.Кундієва НАМН України» 

Області професійних інтересів Гігієна та екологія, охорона праці. Розробка сучасних методів профілактики професійних 
захворювань. 

 
 
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) 

Проекти Бюджетна НДР у ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»,  
«Обґрунтування системи інформаційного забезпечення комп’ютерних технологій обліку та аналізу 
професійної патології», 0115U002426, 01.15- 12.17. 
Бюджетна НДР у ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» «Наукове обґрунтування 
принципів епідеміологічного нагляду та профілактики захворюваності на професійний туберкульоз в 
Україні», ВК9818,  01.18-08.18. 

Конференції 1.Науково-практична конференція «Актуальнi питання громадського здоров’я та екологiчної безпеки 
України», 11-12 жовтня 2018 року, м. Київ 
2.Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Маркери оцінки якості життя через призму громадського 
здоров’я», 08-09 листопада 2018 року, м. Ужгород 
3.Науковий форум з мiжнародною участю «Сучаснi теоретико-практичнi аспекти у розв’язаннi послідовності 
реалiзацii впровадження «Стратегiї розвитку народноi i нетрадицiйної медицини» у первинну ланку охорони 
здоров’я, 26 жовтня 2018 року, м. Київ 
4.IX Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 14-17 травня 2020 року, м. Київ 
5. XV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до  

європейського освітнього простору», 26-28 листопада 2020 р., м. Київ 

Цитування Індекс Ґірша 3, кількість цитувань –18 



 

  

Публікації 1. П’ятниця-Горпинченко Н.К. Формування професійної компетентності у студентів вищого 
навчального закладу медичного профілю в сучасних умовах сьогодення // Всеукраїнський науково-
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