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Стать Ж | Дата народження  24/11/1991 | Громадянство  України   
 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор філософії (PhD) спеціальність 222 Медицина 

Вчене звання   

Посада Асистент  

Кафедра Внутрішньої медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. «Internal medicine», магістр, 5 курс, практичні заняття 

2. «Internal medicine», магістр, 6 курс, практичні заняття 
3. «Medical practice», магістр, 5 курс, виробнича лікарська 
практика 
4. «Fundamentals of diagnosis, prevention and treatment of 
diseases of the digestive system», магістр, 4 курс 
 

У попередні періоди 1. «Internal medicine», магістр, 4 курс, практичні заняття 
2. «Propedeutics of Internal medicine», магістр, 3 курс, 
практичні заняття 
3. «Manufacturing medical practice», магістр, 3 курс 

4. «Medical practice», магістр, 4 курс, виробнича лікарська 
практика 
5. «Current issues of laboratory and instrumental diagnostics 
in the clinic of internal medicine in the elderly», магістр, 4 
курс 
 
 

 

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

З 2021 по даний час Посада асистент 

 ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра внутрішньої медицини 

 Сфера діяльності або сектор Медицина 

2019-2020 Посада асистент 

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

Сфера діяльності або сектор Медицина 

2017-2021  Аспірантура денної очної форми навчання  

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



 

  

Сфера діяльності або сектор Наука  

2015-2017 Магістратура  

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

 

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

22.02.2022-30.09.2022 Стажування «Soft skill development in teaching professional training» 

18.02.2022-15.03.2022 
Стажування «Modern approaches to medical education in the context of global 
challengesand digital transformation of medical education » 

2017-2021  

Аспірантура Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 
Україна; дисертація на тему «Оптимізація ведення пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією та надмірною масою тіла за допомогою телемоніторингу артеріального 
тиску» (спеціальність 222 Медицина /«Внутрішні хвороби») 

Отримано звання доктор філософії (PhD)  

2020  
Підвищення кваліфікації на циклі спеціалізації «Гастроентерологія», Українська 
військово-медична академія 

Отримано спеціалізацію з гастроентерології, 30.12.2020 

2015-2017 
 

Магістратура Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедра 
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету м.Київ; магістерська робота на 
тему: «Клінічні та ендоскопічно-морфологічні особливості гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби при хронічному Helicobacter Pylori-асоційованому гастриті» 

Отримано звання магістр медицини  

Інтернатура за спеціалізацією «Внутрішні хвороби»  Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця. 

Отримана спеціалізація «внутрішні хвороби» (сертифікат №Д1703001 від 
20.06.2017) 

2015 
Курси підвищення кваліфікації ТУ «Організація наукового дослідження: основи 
методології та біостатистики», Національний медичний університет імені О.О. 
Богомольця, м. Київ, Україна 

2017 
Харківський національний університет внутрішніх справ України   

Отримана спеціалізація «Право» , професійна кваліфікація «юрист» 

(З 2009 по 2015) 

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  Англійська, В2 

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

викладачами, науковцями; навички ділового спілкування. 
Комп’ютерні навички Використання комп’ютерної техніки для збору та обробки інформації, робота в 

мережі Internet, впевнений користувач MS Office та операційних системи Windows 
XP, 7, 10, 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.  

Області професійних інтересів Патологія серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту, сучасні методи 
дослідження. 

 

 
 
 

 
 
 



 

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. Бердник І. О., Бульда В. І. Психологічні характеристики пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла.// Міжнародна науково-практична 

конференція «Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний 

аспект», 2021.- С.11-12 

2. Бердник И. А., Бульда В. И. Опыт применения телемониторинга артериального 

давления у пациентов с артериальной гипертензией.// Міжнародна конференція 

«Спірні та невирішені питання кардіології 2021», 2021. – С.32-33 

3. Berdnyk, I., Bulda, V., & Bogomaz, V. Readiness assessment of patients with arterial 

hypertension to the application of telemedical technologies. Eureka: Health Sciences. – 2021. 

- №1.- Р 41-47. 

4. Бердник І.О. Ефективність застосування телемоніторингу артеріального тиску у 

пацієнтів з нормальною та надлишковою масою тіла// УНММЖ. – 2021. – No1 (121). – 

С.-32-43. 

5. Богомаз В.М., Бульда В. І.,  Бердник І. О. Використання телемедичних 

технологій у менеджменті артеріальної гіпертензії// Вісник проблем біології і 

медицини. -  2019. – Вип. 1, том 2 (149). – С. 20-24. 

6. Бердник І.О., Богомаз В.М., Хомченкова Н.І. Обізнаність пацієнтів про 

можливості дистанційного контролю артеріального тиску.// Матеріали науково-

практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю Харківської медичної 

академії післядипломної освіти «Медицина ХХІ століття», 2019. – С.17 

 

7. Бердник І.О., Бульда В.І., Богомаз В.М. Використання автоматичних 

«домашніх» тонометрів у менеджменті артеріальної гіпертензії.// Український 

кардіолонічний журнал, 2019. –Том №26, додаток 1. – С.7. 

8. Бердник І.О., Бульда В.І., Богомаз В.М. Телемоніторинг артеріального тиску в 

домашніх умовах у пацієнтів з артеріальною гіпертензією “Журнал НАМН України”, 

с.98, 2018, Спеціальний випуск 

9. Бердник І.О. Портативні прилади для виміру артеріального тиску як метод 

контролю лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією “Журнал НАМН України”, 

с.95, 2018, Спеціальний випуск 

 
  

 

 



 

  

 

Проекти   

Конференції 1. Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю: 

«REENA 16-та міжнародна нефрологічна академія», 2022 

2. Науково-практична онлайн конференція «Сучасні тенденції в світовій 

панкреатології», 2022 

3. Науково-практична онлайн конференція «2 Львівський весняний 

міжнародний саміт. Внутрішні хвороби. Профілактична медицина», 2022 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, технології, 

інновації: світові тенденції та регіональний аспект», 2021 

5. Міжнародна конференція «Спірні та невирішені питання кардіології 2021», 

2021 

6. ІІ міжнародний конгрес з онлайн трансляцією «Від народження до зрілості: 

міждисциплінарний підхід в збереженні здоров’я», 2021 

7. Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання внутрішньої медицини: діагностика та лікування», 2021 

8. Науково-практична он-лайн конференція «Сучасні тенденції в світовоій 

панкреатології», 2021 

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міжнародний 

досвід в лікуванні артеріальної гіпертензії», 2021 

10. Всеукраїнської науково-практична онлайн конференція для лікарів, 2020 

11. Фахова школа «інфекція сечових шляхів – зони відповідальності між 

сімейним лікарем, урологом та нефрологом», 2020 

12. Науково-практична конференція «П’ята Коблевська зустріч. Сучасні 

проблеми панкреатологі, коморбідність в панкреатології. Дієтичні та 

курортні фактори лікування захворювань ПЗ. Муковісцидоз: сучасні 

можливості діагностики та лікування». 

13. Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю 

Харківської медичної академії післядипломної освіти «МЕДИЦИНА ХХІ 

СТОЛІТТЯ», 2019. м. Харків 

14. ХІХ Національний конгрес кардіологів України, 2019. м. Київ 

15. ІІІ наукові читання пам’яті професора А.П. Пелещука, 2017 м.Київ 



 

Сертифікати 1. Ультразвукова діагностика в гастроентерології для початківців, 2022. 

2. REENA 16-та міжнародна нефрологічна академія, 2022 

3. Сучасні тенденції в світовій панкреатології, 2022 

4. ІІ Львівський весняний міжнародний саміт. Внутрішні хвороби. 

Профілактична медицина, 2022 

5. Гастросфера: комплексна дієтотерапія та фармакотерапія 

гастроентерологічних захворювань, 2021 

6. Он-лайн мастер клас «ІХС та хронічна ішемія мозку в контексті антиішемічної 

та метаболічної терапії», 2021 

7. Participated in the scientific sessions organized by ISVH & Aging during conference 

"International experience in diagnostics and treatment of arterial hypertension", 2021 

8. ІХ всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна», 2021 

9. Он-лайн майстер клас «Особливості дитячого віку у практиці сімейного лікаря 

і педіатра», м. Київ, 05.05.2020 

10. Он-лайн майстер клас «Серцево-судинна патологія з позиції доказової 

медицини», м. Київ 05.05.2020 

11. Майстер-клас «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19» 11.04.2020 

12. Симуляційний тренінг «Алгоритм дій лікаря в умовах епідемії COVID-19» 

11.04.2020 

13. «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позиції доказової медицини» 

Науковий симпозіум з міжнародною участю, 28.05-17.06.2020 

14. Всеукраїнської науково-практична онлайн конференція для лікарів, м. Харків 

20-21.03.2020 

15. Онлайн тренінг-програма «Практичні навички з профілактики, скринінгу, 

діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань» 20-

21.03.2020 

16. Майстр клас «Всесвітній день запальних захворювань кишечника» 18-

21.05.2020 

17. «12 український гастрологічний тиждень», науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, м. Дніпро 24-25.09.2020 

18. Он-лайн конференція з міжнародною участю «П’ята Коблевська зустріч. 

Сучасні проблеми панкреатологі, коморбідність в панкреатології. Дієтичні та 

курортні фактори лікування захворювань ПЗ. Муковісцидоз: сучасні 

можливості діагностики та лікування». 10-12.09.2020 

19. Конференція «5 наукові читання пам’яті А.П. Пелещука» м. Київ, 07.11.2019 

20. Майстер клас Київського товариства гастроентерологів, «Аутоімунний 

гепатит. Актуальні питання діагностики та лікування», м.Київ, 12.12.2019 

21. Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної 

гіпертензії в Україні», м. Київ, 29-30.2019 

22. Семінар «Захворювання, повязані з фізичним перенавантаженням та 

перенапруженням окремих органів та систем», м. Київ, 27.11.2019 

23. Майстер клас «Актуальні стратегії діагностики та лікування подагричного 

артриту», м. Київ, 06.02.2020 

24. Майстер клас «Біль у нижніх частині спини – складний пацієнт», м. Київ 

04.03.2020 

 
 


