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Стать ч | Дата народження  25/04/1966 | Громадянство  України   
 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук спеціальність 14.01.11 Кардіологія 

Вчене звання  Професор 

Посада Професор 

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, 3,4,5 курси, лекціі, 

практичні заняття 
 

У попередні періоди 2. «Propedeutics of Internal medicine», магістр, 3 курс, 
лекціі, практичні заняття 
3. ECG basics. From theory to practice, 4 курс, лекціі, 
практичні заняття 
 
 

 

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

З 2021 по даний час Посада професор 

 ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра внутрішньої медицини 

 Сфера діяльності або сектор Медицина 

2015-2021 Посада професор 

ПВНЗ «Київський медичний університет, м. Київ, вул. Бориспільська, 2 

 

Сфера діяльності або сектор Медицина 

2003-2015  Завідувач кафедри 

Київський медичний інститут УАНМ, кафедра факультетської та госпітальної терапії 

Сфера діяльності або сектор Медицина 

2000-2003 Доцент кафедри 

Київський медичний інститут УАНМ, кафедра  терапії 

 Сфера діяльності або сектор Медицина 

                 1993-2000 Асистент кафедри 



 

  

 Донецький медичний інститут , кафедра  внутрішніх хвороб  

 Сфера діяльності або сектор Медицина 
 

 
 
 

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

2022 «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and 

digital transformation of medical education» February 18 – March 15, 2022, 72 h. 

 

2021 

ТУ «Диференційна діагностика і функціональної і органічної патології в практиці 
терапевта» в НМАПО імені П.Л. Шупика 

 

2020 

Тренінг: Щодо організації проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби 
COVID- 19,  спричиненої корона вірусом SARS- Cov-2. в  Департаменті охорони 
здоров’я Київської державної адміністрації 

 

2020  
ТУ «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» в 

НМАПО імені П.Л. Шупика 

2018 
 Стажування «Загальна практика- сімейна медицина» в НМАПО імені П.Л. Шупика 
Отриманий сертифікат спеціаліста 

2017 

ТУ "Психологічно-педагогічна компетентність викладача"  в Національному 
транспортному університеті 
 

2001  

 Захистив докторську дисертацію «Вегетативна регуляція серця при хронічній 
серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості 
корекції» 

1996-1999 

Навчався в докторантурі   НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеско.  

1993 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вегетативна регуляція серцево-
судинної систему у хворих гострим інфарктом міокарда і можливості 
диференційованої терапії» 

1988-1990 

Навчався в клінічній ординатурі з кардіології на кафедрі терапії Донецького 
медичного інституту 

1982-1988 

Донецький державний медичний інститут, м. Донецьк, Україна; лікувальний  
факультет (спеціальність «Лікувальна справа») 
Отримана кваліфікація Лікар 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська, вільно 

Іноземна мова 2 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 інших внутрішніх органів, сучасні методи 
дослідження, сімейна медицина, профілактика серцево-судинних ускладнень 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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) 
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Диференційна діагностика”, 2008 рік. 
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Патенти  
Пат. UA 30973 A 61 В 5/00 Спосіб визначення клінічної ефективності препаратів, що містять 
нітрогліцерин/Чабан Т.І., Воронков Л.Г. (Україна) №98063326, Заявл. 25.06.1998, Опубл. 
15.12.2000, Бюл. №7-ІІ 
 

Пат. UA 30522 A 61 В 5/00 Спосіб визначення клінічної ефективності дози метопролола у хворих 
з хронічною серцевою недостатністю/Чабан Т.І., Воронков Л.Г. (Україна) №98052629, Заявл. 
21.05.1998, Опубл. 15.11.2000, Бюл. №6-ІІ 
 
Пат. UA 31030 A 61 В 5/00 Спосіб визначення клінічної ефективності препаратів інгібіторів 
ангіотензин-перетворюючого ферменту /Чабан Т.І., Воронков Л.Г. (Україна) №98073467, Заявл. 
02.07.1998, Опубл. 15.12.2000, Бюл. 6-II 

 
 
 



 

  

 

Проекти   

Конференції 1.  

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

інновації: світові тенденції та регіональний аспект», 2021 

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

2021 

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

міждисциплінарний підхід в збереженні здоров’я», 2021 

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

питання внутрішньої медицини: діагностика та лікування», 2021 

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

панкреатології», 2021 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міжнародний 

досвід в лікуванні артеріальної гіпертензії», 2021 

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

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

сімейним лікарем, урологом та нефрологом», 2020 

10. 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». 

11. Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю 

Харківської медичної академії післядипломної освіти «МЕДИЦИНА ХХІ 

СТОЛІТТЯ», 2019. м. Харків 

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

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

 


