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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук, 14.01.11 - кардіологія 
Вчене звання  Професор  
Посада Завідувач кафедри  
Кафедра Внутрішньої медицини 
Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Посада за сумісництвом  
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»; 

«Пропедевтика внутрішньої медицини»; «Медицина 
невідкладних станів»; «Фізична реабілітація, спортивна 
медицина»; «Доказова медицина. Стандарти 
лабораторних досліджень» 
 

У попередні періоди «Основи ЕКГ. Від теорії до практики»; «Медицина 
невідкладних станів»; «Доказова медицина. Стандарти 
лабораторних досліджень»; «Актуальні питання 
лабораторно-інструментальної діагностики в клініці 
внутрішніх хвороб»; «Внутрішня медицина в тому числі 
ендокринологія, медична генетика, клінічна 
фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, 
професійні хвороби» 
 

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
З 09.2020 року по 

теперішній 
час 

 

Посада завідувач кафедри внутрішньої медицини 
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 

З 01.2020 по 08.2020 Посада в.о. завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевчанка, 
13, м. Київ 



 

  

Сфера діяльності або сектор Освіта 
З 09.2017 по 01.2020 Посада професор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевчанка, 
13, м. Київ 
Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 09.1999 по 09.2017 Посада асистент, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №3 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевчанка, 
13, м. Київ 
Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 1996 по 09.1999 Посада асистент кафедри терапії стоматологічного факультету 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевчанка, 
13, м. Київ 
Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 1991 по 1996 Посада асистент кафедри внутрішніх хвороб санітарно-гігієнічного факультету 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, бульвар Т.Шевчанка, 
13, м. Київ 
Сфера діяльності або сектор Освіта 

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

(З 1996 року по 1999 рік) 

Докторант Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 
Отримана кваліфікація доктор медичних наук, спеціальність 14.01.11 – кардіологія, 
тема дисертації - «Клініко-функціональні особливості, діагностика, лікування 
та реабілітація хворих на інфаркт міокарда, ускладнений серцевою 
недостатністю» 

(З 1989 року по 1991 рік) 

Аспірант Київського медичного університету імені акад. О.О.Богомольця 
Отримана кваліфікація кандидат медичних наук, спеціальність 14.01.02 – внутрішні 
хвороби, тема дисертації - «Клинико-функциональные особенности, 
диагностика и лечение холецистохолангиопатий у больных ревматоидным 
артритом» 

(З 1987 року по 1989 рік) Клінічний ординатор НІІ кардіології ім. М.Д.Стражеска 
Отримана кваліфікація лікар-кардіолог 

(З 1981 року по 1987 рік) Студент Київського медичного університету імені акад. О.О.Богомольця 
Отримана кваліфікація лікар 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 
Іноземна мова 1 Російська, рівень C1/C2 
Іноземна мова 2 Англійська, рівень B2 
Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримав під час виступів на конференціях 

Використання електронних баз даних для аналізу, використання програмного 
забезпечення для створення мультимедійних презентацій та обробки цифрових 
зображень 

Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних для аналізу, використання програмного 
забезпечення для створення мультимедійних презентацій та обробки цифрових 
зображень 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію методами телеметричних досліджень, холтеровського моніторування ЕКГ та 
АТ, методикою діагностичних провокаційних проб з дозованим фізичним 
навантаженням, статистичними методами обробки даних 

Області професійних інтересів Післяінфарктна реабілітація хворих, застосування еферентної терапії в клініці 
внутрішніх хвороб, телеметричні методи діагностики серцево-судинних 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) 
Публікації Посібники: 

1. В.І.Бульда, І.О.Родіонова, Н.А.Дземан. Гематологічні захворювання в клінічній практиці. — 
К.: Видавничий дім Медкнига, 2022. — 194 с. 

2. А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар, В.І.Бульда та ін. Внутрішня медицина: 
Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник // Посібник. – ВСВ «Медицина», 
2014, - 1272 с. С13-271 

3. А.С. Свінціцький, І.М. Щуліпенко, О.М. Гиріна, В.І.Бульда. Пороки серця в практиці сімейного 
лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів та курсантів зі спец. "загальна практика-
сімейна медицина" // Посібник. - К.: Гордон, 2010. - 361 с. 

4. В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остапюк, Б.В.Михайличенко, В.І.Бульда. НМУ: 
довідник для вступників. // Посібник. – Київ, 2008. – 266 с. 

5. В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Я.В.Цехмістер, В.І.Бульда та ін. ECTS – інформаційний 
пакет 2007/2008 // Довідник. - Київ, Медицина. -2008. – 112 с. 

6. В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остапюк, Б.В.Михайличенко, В.І.Бульда. НМУ: 
довідник для вступників. // Посібник. – Київ, 2007. – 264 с. 

7. Тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту. // За заг. ред. 
В.Ф.Москаленко// Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту "Крок 2. Загальна 
лікарська підготовка".// Посібник. -2006. -32с. 

8. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін 
Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина перша: терапія, хірургія. // За заг. ред. 
В.Ф.Москаленко // МОЗУ, МОНУ, НМУ, Центр тестування // Посібник. - КиївВінниця: Нова 
книга, 2005.- 729 с. 

9. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін 
Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина друга: акушерство, педіатрія, гігієна.// За заг. 
ред. В.Ф.Москаленко // МОЗУ, МОНУ, НМУ, Центр тестування // Посібник. - Київ-Вінниця: 
Нова книга, 2005.- 435 с. 

10. Тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту. // За заг. ред. 
В.Ф.Москаленко// Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту "Крок 2. Загальна 
лікарська підготовка. // Посібник. -2003. -32с. 

Проекти   
Конференції  
Цитування h-index (Scopus-3, Google Scholar-5) 
Сертифікати - Сертифікат «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти» 03-11.03.2021, 30 акад.часов, 1 кредит ЕКТС 
- Сертифікат «Захворювання кістково-мязової системи та вік» 21-22.10.2019, 20 

атестаційних балів 
 
 


