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Стать Ж | Дата народження  23/04/1985 | Громадянство  України   
 
 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук 

Вчене звання   

Посада Доцент 

Кафедра Внутрішньої медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом   
 

 
Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. «Актуальні питання діагностики, профілактики та 

лікування хвороб органів травлення», магістр, 4 
курс, практичні та лекційні заняття 

2.  «Fundamentals of diagnosis, prevention and 

treatment of diseases of the digestive system"», 
магістр, 4 курс, практичні та лекційні заняття 

3. «Internal Medicine» магістр, 6 курс, практичні 
заняття 

У попередні періоди 1. «Internal medicine», магістр, 4 курс, практичні 
заняття, лекції 

2. «Propedeutics of Internal medicine», магістр, 3 
курс, практичні заняття, лекції 

3. «Nursing Care», магістр, 2 курс, практичні заняття 

4. «Current problems in gastroenterology», магістр, 5 
курс, практичні та лекційні заняття 

5. «Гастроентерологія» напрямку підготовки 
«Дієтологія», бакалавр, 3 курс, практичні  та 
лекційні заняття 

6. «Propedeutics of Internal medicine», магістр, 3 
курс, практичні заняття 

7. «Manufacturing medical work practice», магістр, 4 
курс, практичні заняття 

 

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

З 2021 по теперішній час Доцент кафедри 

Кафедра внутрішньої медицини, ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 
2, м. Київ, 03022, Україна 

Сфера діяльності або сектор  Освіта. Медицина 



 

  

 
 З 2020 по 2021 

Асистент кафедри 

Кафедра внутрішньої медицини, ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 
2, м. Київ, 03022, Україна 

Сфера діяльності або сектор  Освіта. Медицина 

 
З 2017 по 2020 

Асистент кафедри 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх 
хвороб стоматологічного факультету м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 13 

Сфера діяльності або сектор Освіта. Медицина 

 
З 2015 по 2017  

Асистент кафедри 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої 
медицини №3 м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 13 

 Сфера діяльності або сектор Освіта. Медицина 

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

2022 

KNU Educators week by Genesis  

«Modern approaches to medical education in context of global challenges and digital 
transformation of medical education»  

Оцінка міжнародної співпраці, курс Clarivate  

2021 

Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів 
«Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням 
платформ Microsoft Teams та Office 365» 

Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів 
у Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні Особистості: Вивчення 
Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та 
Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні»,  

Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів 
"KNU Teach Week" 

Курс підвищення кваліфікації European Academy of Science and Research «On being a 
Scientist Course», Гамбург  

«Лідери освітніх змін»  

2019 Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти  

2018 
Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення 
клінічних досліджень. 

2016 
Спеціалізація з гастроентерології на базі Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра гастроентерології, дієтології та 
ендоскопії під керівництвом зав.каф. д.мед.н., проф. Харченко Н.В., м.Київ   

2016 

Захист дисертації на звання кандидата медичних наук на тему: "Особливості 
клінічного перебігу, діагностики, лікування та профілактики порушення обміну 
сечової кислоти у пацієнтів з ожирінням в поєднанні з неалкогольним 
стеатогепатитом". 

2012-2015 
Аспірантура на базі кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ ім. О.О. Богомольця 
(лікар терапевтичного відділення стаціонару ДЗ «Республіканська клінічна лікарня 
МОЗ України» (2012-2015).  

2010-2012 
Клінічна ординатура (лікар терапевтичного відділення, гастроентерологічного 
відділення - стаціонар ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України») кафедри 

внутрішніх хвороб №3 НМУ ім. О.О. Богомольця (2010-2012 

2008-2010 
Інтернатура на базі кафедри внутрішніх хвороб №3 НМУ ім. О.О. Богомольця 
(стаціонар ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України»)  

Старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб №3 НМУ ім. О.О. Богомольця   

(З 2002 по 2008) 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; 
медичний факультет (спеціальність «Лікувальна справа») 
Отримана кваліфікація Лікар 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська, C1\C2 



 

Іноземна мова 2 Англійська, B2 

Комунікаційні компетентність Комунікативні навички у спілкуванні та вирішенні питань зі студентами, 

викладачами, науковцями; навички ділового спілкування. 
Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних в лікувальній роботі та проведення навчання 

для лікарів різних спеціальностей та аналізу даних, використання комп’ютерної 
техніки для збору та обробки інформації, робота в мережі Internet, впевнений 

користувач MS Office та операційних системи IOS, Windows XP  спеціалізованих 
комп’ютерних програм.   

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію сучасними методами обстеження, діагностики та лікування захворювань 
внутрішніх органів,  статистичними методами обробки даних. Провідний фахівець 
відділу клінічних досліджень з гастроентерології. Автор циклів та вебінарів БПР 
лікарів із Гастроентерології  

Області професійних інтересів Патологія шлунково-кишкового тракту. Сучасні методи дослідження захворювань 
травної системи, проблеми гепатології. Сучасне ведення пацієнтів із 
захворюваннями печінки.  

 
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 Є автором близько 30 наукових робіт у фахових наукових журналах, що входять до 

переліку МОН України, з них 5 – в міжнародному фаховому  виданні, що входить у 

міжнародну наукометричну базу Scopus та Web of Science, автор 1 патенту на корисну 

модель «Спосіб визначення реологічних властивостей жовчі у хворих з порушенням 

обміну сечової кислоти в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням». 

друк 

Конференції  1. Европейський Конгрес із захворювань печінки EASL 

2. Европейський гастроентерологічний тиждень UEGWeek  

3. Американський гастроентерологічний тиждень DDW 

4. Medical Education Forum, Krakow  

5. MIRCIM 7th McMaster International Rewiew Course in Internal Medicine 

6. Gut microbiom in pathogenesis and therapy of pancreatic, liver and GI tract 

diseases 

7. 54th European Pancreatic Club Meeting 

8. Національна науково-практична конференція «Функціональні та запальні 

захворювання кишечника» 

9. «Дні нутріціології та дієтології у Львові 

10. «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи» 

11. «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики інфекційних 

захворювань» 

12. «Сучасні досягнення у лікуванні гастроентерологічних захворювань» 

13. IBD – Optimase Mild-Moderate ulcerative colitis ACADEMY 

14. Щорічна участь у конференціях та конгресах, школах «Українська 

асоціація з целіакії», «Український гастроентерологічний тиждень», 

«Національна школа гастроентерологів, гепатологів», «Український клуб 

панкреатологів» 
 

Членство в 
асоціаціях 

 Українська гастроентерологічна асоціація 

 Незалежна асоціація нутріціологів та дієтологів України  

 The European Association for the Study of the Liver  

 Делегат від України в European Union of Medical Specialists (UEMS),  

підрозділ «Гастроентерологія» 



 

  

Сертифікати 1. Сертифікат участі в DDW, UEG, EASL LIC, MIRCIM, MEF, 54th European 

Pancreatic Club Meeting 

2. KNU Educators week by Genesis  

3. «Modern approaches to medical education in context of global challenges and digital 

transformation of medical education»  

4. Оцінка міжнародної співпраці, курс Clarivate  

5. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей 

викладачів «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з 

використанням платформ Microsoft Teams та Office 365» 

6. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей 

викладачів "KNU Teach Week" 

7. Курс підвищення кваліфікації European Academy of Science and Research «On 

being a Scientist Course», Гамбург  

8. «Лідери освітніх змін» 

9. ТУ «Лабораторна діагностика захворювань печінки» Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

10. ТУ «Основи клінічної епідеміології та доказової медицини» Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ 

11. ТУ «Клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення 

клінічних досліджень», м. Київ 

12. ТУ «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

13. Certificate of training of practical course in English for international students in 

English at O.Bohomolets National Medical University 

14. Рівень-В2, № 001000084, ECL Authorised exam centre  

15. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей 

викладачів «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з 

використанням платформ Microsoft Teams та Office 365», 25.10.2021-08.11.2021, 

1,5 кредити, сертифікат ESN№8517/2021 від 08.11.2021. 

16. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей 

викладачів у Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні 

Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування 

Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Римі, Нью-

Йорку, Єрусалимі, Пекіні», 25.06.2021-16.08.2021, 6 кредитів, сертифікат №1322 

від 16.08.2021р. 

17. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей 

викладачів "KNU Teach Week", 18.01.2021-25.01.2021, 1 кредит, сертифікат   від 

25.01.2021 

 

P.S. сертифікати участі в конференціях з напрямку гастроентерологія та внутрішня 

медицина 
Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



 

Публікації 1. Natalia Kozak, Olena Barabanchyk, Mariia Sobchenko, Nataliia Molochek, Nadiia 

Dolgaia, Yuri Penchuk, Galyna Mykhalchyshyn Application features of biological 

therapy in patients with autoimmune diseases/ Minerva Biotechnology and 

Biomolecular Research 2021 June;33(2):53-64. DOI: 10.23736/S2724-

542X.21.02762-0 

2. Барабанчик О. В. Корекція порушень реологічних властивостей жовчі у хворих 

на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з гіперурикемією / О. В. 

Барабанчик, А. С. Свінціцький, Н. П. Козак// Лікувальна справа. – 2014. – № 11. 

– С. 48–53.  

3. Свінціцький А. С. Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів з 

неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією / 

А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, О. В. Барабанчик // Гастроентерологія. – 2014. –

№ 3 (53). – С. 38–42.  

4. Барабанчик О. В. Особливості клінічних проявів у пацієнтів з порушенням 

обміну сечової кислоти в поєднанні з ожирінням та неалкогольним 

стеатогепатитом / О. В. Барабанчик // Український науково-медичний 

молодіжний журнал. – 2015. –№ 3 (89). – С. 58–62.  

5. Khomenko I, Tsema I, Humeniuk K, Makarov H, Rahushyn D, Yarynych Y, Sotnikov 

A, Slobodianyk V, Shypilov S, Dubenko D, Barabanchyk O, Dinets A. Application of 

Damage Control Tactics and Transpapillary Biliary Decompression for Organ-

Preserving/ Surgical Management of Liver Injury in Combat Patient. Mil Med. 2021 

Apr 16:usab139. doi: 10.1093/milmed/usab139. Epub ahead of print. PMID: 

33861850. 

6. Dinets, A., Nykytiuk, O., Gorobeiko, M., Barabanchyk, O., Khrol, N. Milestones and 

pitfalls in strategic planning of healthcare in capital city in transition/Georgian Med 

News. 2021 Jun;(315):189-195. PMID: 34365449.Барабанчик О. В. Особливості 

спектрального складу жовчних кислот у пацієнтів з гіперурикемією в поєднанні 

з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом / О. В. Барабанчик // Scientific 

Journal «ScienceRise». Medical Science. – 2015. – № 10/3 (15). – С. 121–127.  

7. Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою 

кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з 

гіперурикемією та ожирінням / А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, 

О. В. Барабанчик, Л. Б. Гладчук // Сучасна гастроентерологія. – 2015. – 

№ 5 (85). –С. 33–39.  

8. Свінціцький А. С. Сучасний погляд на проблему подагри у хворих на 

метаболічний синдром / А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, О. В. Барабанчик // 

Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

– 2009. – № 25 (спецвипуск). – С. 249–252.   

9. Вивчення спектру жовчних кислот у пацієнтів із неалкогольною жировою 

хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією / А. С. Свінціцький, Н. П. 

Козак, І. В. Корендович, О. В. Барабанчик // Практикуючий лікар. – 2014. – № 4. 

– С. 34–37.   

10. Гіперурикемія та її роль у розвитку метаболічного синдрому / 

А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, О. В. Барабанчик, М. З. Микичак // 

Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (спецвипуск). – С. 83–85.   

11. Пат. № 98435 Україна, МПК (2014.51) G 01 N 33/68 (2006.01). Спосіб 

визначення реологічних властивостей жовчі у хворих з порушенням обміну 

сечової кислоти в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням / 
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