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Стать Ж | Дата народження 24/01/1963 | Громадянство  Українка  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)  д.б.н. імунологія; к.б.н. імунологія та алергологія 

Вчене звання  Старший науковий співробітник 

Посада Професор 

Кафедра Мікробіології та імунології 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Генетичні основи імунної відповіді,бакалаврат, 4 курс, 

лекції, практичні заняття;, магістри 1 курс , лекції, 

практичні заняття. 

2. Механізми вродженого імунітету, бакалаврат, 4 курс,   
лекції, лабораторні заняття. 

3.Імуногенетика, магістри, 1 курс, лекції 
4. Механізми імунної відповіді, магістри, 1 курс, лекції 

5. Імунологія, бакалаврат, 3 курс, лабораторні заняття. 
6. Імунологія, бакалаврат, 4 курс, лабораторні заняття. 

7.Місцевий імунітет, бакалаврат, 4 курс, лекції , практичні 

заняття; магістри, 1 курс, лекції 

У попередні періоди 1.  Місцевий імунітет, бакалаврат, 4 курс, лекції , 

практичні заняття . 

2. Генетичний та епігенетичний контроль імунних 
реакцій, бакалаврат, 4 курс, лекції , практичні заняття. 

3. Механізми вродженого імунітету, бакалаврат, 4 курс, 
лекції , практичні заняття. 

4. Імунобіотехнологія, магістри, 1 курс , практичні 
заняття. 

5. Молекулярна імунологія, магістри, 1 курс, магістри, 2 

курс, практичні заняття. 

 

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

(З 2016 по теперішній час) Посада _________професор______________________________ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «ННЦ Інститут біології 
та медицини», кафедра мікробіології та імунології,  Україна, 01601, місто Київ-601, 

вул. Володимирська, 64/13, веб сторінка) 

Сфера діяльності    освіта  

(З лютого по червень 2016) Посада _________професор 



 

  

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» 01004, 
Україна,Київ, вул. Л. Толстого, 9, 01004. 

Сфера діяльності    освіта  

(З  2000 по 2016) Посада _______________завідувач лабораторії імунології 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 
України, вулиця Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, http://surgery.org.ua/ 

Сфера діяльності   наука 

(З 1999  по 2000) Посада ______старший науковий співробітник лабораторії  біохімії , бактеріології та 
імунології 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 

України, вулиця Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, http://surgery.org.ua/ 

Сфера діяльності   наука 

(З 1997 по 1999) Посада ______ науковий співробітник лабораторії  біохімії , бактеріології та імунології 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 

України, вулиця Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, http://surgery.org.ua/ 

Сфера діяльності   наука 

(З 1989 по 1997) Посада ___молодший науковий співробітник лабораторії  біохімії , бактеріології та 

імунології 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 

України, вулиця Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, http://surgery.org.ua/ 

Сфера діяльності   наука 

 (З 1986 по 1989) Посада ___ лаборант з вищою освітою відділення трансплантації 
 Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 

України, вулиця Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, http://surgery.org.ua/ 
 Сфера діяльності   наука 

 
 

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

(З червня по вересень 2017) Університет Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією 

Central European Academy Studies and Certification (CEASC) 

Пройшла післядипломне закордонне стажування на тему «Сучасний університет: 
міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід» 

Перелік основних дисциплін або  набутих навичок: Болонський процес. Трирівнева 
система вищої освіти та європейські кваліфікаційні рамки. Принципи та засади 

визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі. 

Проектний підхід у створенні навчальних програм у зв’язку із державними 
кваліфікаційними рамками. Академічна мобільність. Організація навчань, розбудова 

професійної кар’єри студента. Післядипломна освіта, навчальні програми, курси та 
Університет третього віку – додаткова освітня діяльність європейських ВНЗ. 

Проектний офіс – завдання та роль в контексті фінансування діяльності ВНЗ та 
академічної мобільності науковців  з європейських фондів. Можливості для реалізації 

міжнародних освітніх проектів. Академічна мобільність науковців в рамках програм 

ЄС Erazmus+ та Horizon 2020. Сертифікат № 2017/09/031 

2013  Захистила докторську дисертацію на тему:      "Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у 

хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних 

втручань". 

(Вересень 1997) Проходила стажування в центральній хірургічній клініці Австрії у Віденській лікарні  

АКХ (AKH - Allgemeines Krankenhaus) при відділеннях трансплантацій нирок та 
печінки. 

1996 Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гуморальні і клітинні  фактори 

регіонарного і системного імунітету у хворих на гнійний холангіт". 

(З 1981 по 1986 ) Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, м.Київ, Україна  
Отримана кваліфікація біолог-імунолог, викладач біології та хімії, дипломна робота 

"Становлення імунної системи у новонароджених дітей". 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 



   

 

Іноземна мова 1 англійська  - Міністерство освіти УРСР, Управління народної освіти Київського 

міськвиконкому Свідотство №2398 Других Київських міських державних курсів 
іноземних мов, відділення англійської мови (з оцінкою відмінно), Київ,15 червня1989. 

Англійська  - Pre Intermediate Intensive Course,  Сertificate of Completion, Kyiv, Ukraine, 

August, 2017 ( Перший Кембриджський Освітній Центр). 
Англійська  -Intermediate B1+ Сertificate of Completion, Kyiv, Ukraine, January, 2018 

(Перший Кембриджський Освітній Центр). 

Комунікаційні компетентність Навички  комунікації отримала під час роботи в колективі Національного інституту 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Навички  організаційно-управлінської компетенції отримала під час роботи на посаді 

завідуючої лабораторії імунології Національного інституту хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова НАМН України впродовж 16 років. 

Цифрові компетенції Навички обробки інформації: впевнене застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій  для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією. 

Інші комп’ютерні навички Володіння пакетом MS Office (Excel, Power Point). 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Обізнана зі статистичними програмами та документацією, пов’язаною з 

акредитацією лабораторій.  
 

Області професійних інтересів Імунологічні процеси при застосуванні стовбурових клітин  пуповинної крові, 
фактори місцевого імунітету, імунні порушення при гнійних захворюваннях та 

гнійних ускладненнях операційних втручань. 

 
 
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 1. Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в комплексі лікування 
синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія /[Костилєв М.В., Оніщенко В.Ф., 

Доманський Т.М. та ін.]; за ред. М.В. Костилєва та В.Ф.Оніщенка. – К.: Агат-Принт, 2017. -160 с.: 
іл. 

2. Клінічне і діагностичне значення визначення авідності  антитіл в діагностиці TORCH-інфекцій у 
вагітних /Стасенко А.А.,  Юхименко О.О., Самарін Д.В. // Лабораторна діагностика. – 2016.  - №4. 

– С.13-16. 

3. The State of External Respiration Function in Children with Infectious-Associated Recurrent 
Obstructive Bronchitis During Acute Period /Olha Yukhymenko, Antonyna Rudenko, Dmytro Samarin,  

Oleksandr Lysovetz, Alina Stasenko et al. // European International Journal of Science and Technology. 
- October 2016. -Vol. 5 No. 7. – P. 30-34. 

4.Оценка влияния трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови  на 

течение и прогноз  рефрактерной сердечной недостаточности Усенко А.Ю., 
Стасенко А.А., Якушев А.В. и др. //Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2016, том 5, 

№1. - С.133-140. 
5.Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов с гепатоцеллюлярной 

карциномой больших размеров / Стасенко А.А., Котенко О.Г., Гриненко А.В. и др. //Клінічна 

хірургія. – 2015. - №4. – С. 19-22. 
6. Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після 

трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості 
активації персистуючоїTORCH-інфекції / Усенко О.Ю.,  Якушев А.В.,  Стасенко А.А., Костилєв М.В. 

та ін.// Журнал НАМН України”, 2015, т. 21, № 3-4. — С. 314-320. 
7.Індивідуальний підбір імунокоректора при хірургічному лікуванні облітеруючого атеросклерозу  

аорти та її гілок / Стасенко А.А., Нікульніков П.І.,  Влайков Г.Г. // Клінічна хірургія. – 2014. 

- № 7. – С. 36-38. 
8.Стасенко А.А. Вплив хірургічної операції на імунні процеси в організмі  //Клінічна хірургія. – 

2014. - № 6. – С. 70-72.  
9.Місцевий імунітет травного  тракту /Навчальний посібник // Стасенко А.А., Саєнко В.Ф., 

Діброва Ю.А. та ін.; за ред. А.А. Стасенко. -  Київ: Три крапки. - 2005. – 216 с. 



 

  

Конференції 1.Науково-практична конференція з міжнародною участю "Нові досягнення в імунології та 
алергології" (15-16 вересня 2017, м. Київ), доповідь "Зміни локальних факторів імунітету у хворих 

з виразовою хворобою шлунку та перитонітом". 

2.Науково-практична конференція "Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування 
хламідіозу та TORCH-інфекцій " (23-24 листопада 2016 р. Київ), доповідь "Оцінка зміни імунного 

статусу та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції у пацієнтів із 
трансплантацією мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові". 

3. Науково-практична конференція Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні 

присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського (15-16 жовтня 2015 р., 
Київ), доповідь " Імунна відповідь на TORCH-інфекцію у хворих з вираженою серцевою 

недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові" 

Семінари  1.Семінар "Проблемні питання в діагностиці герпесвірусних інфекцій людини" (17-19 жовтня 
2017, Київ, ВЦ "КиївЕкспоПлаза»), доповідь "Герпесвірусні інфекції у дітей". 

2.Науково-практичний семінар " Сучасні аспекти розвитку лабораторної діагностики" 
(Мелітополь, 2016), доповідь "Помилки в преаналітичному етапі ІФА-діагностики та шляхи їх 

уникнення". 

Членство в 
організаціях 

Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.  
Товариство мікробіологів України ім. С.М. Вернадського. 

Курси Закінчила курси тематичного удосконалення "Клінічне  значення  та трактовка 

імунологічних методів обстеження у дітей", "Імунологічні методи в діагностиці інфекційних 
хвороб", зі спеціалізації "Лабораторна імунологія" на базі НМАПО.  

 
 

 

 
 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


