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Стать Ж | Дата народження  16/11/1982 | Громадянство  України   
 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Лікар 

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.« Manufacturing medical work practice (Internal 

Medicine)», master, 4th year, practical classes 

 2.« Internal Medicine», master, 4th year, practical 

classes 
У попередні періоди 1.« Current issues of laboratory and instrumental 

diagnostics in the clinic of internal medicine/Актуальні 

питання лабораторно-інструментальної діагностики 

в клініці внутрішніх хвороб » master, 3th year, 

practical classes 

 2.«ECG basics. From theory to practice/Основи ЕКГ. 

Від теорії до практики» master, 3th year, practical 

classes 

 

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 

  
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 



 

  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

 10.10.2022-17.10.2022 

The course by the SpecMedicalOPS Training Center and the Charible Foundation “Soloma 

Cats” at the levels of Combat Medic/Corpsman. 60 working hours according to the 

CoTCCC recommended plan. 

18.02.2022-15.03.2022 
Modern approaches to medical education in context of global challenges and digitaltransformation 

of medical education   18.02-15.032022 

2020 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
2016 

 
 
 
2015 

Тематичне удосконалення .Ехокардіографія .Базовий курс. 
ДУ НІССХ імені М.М.Амосова України 29 .05. 2020 р. посвідчення №202015 
 
 

 Підвищення кваліфікації на циклі спеціалізації « Ультразвукова діагностика»,  
НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України 
Отримано спеціалізацію з ультразвукової діагностики , 2.06.2017 

 Підвищення кваліфікації на циклі спеціалізації «Загальна практика –сімейна 
медицина» ,  
Українська 
військово-медична академія 
Отримано спеціалізацію з «Загальна практика –сімейна медицина» ,  

, 29.04.2016. Сертифікат № 24253\16 
 

 Підвищення кваліфікації на циклі спеціалізації «  Функціональна діагностика», 
Отримано спеціалізацію з «  Функціональна діагностика»,25 .12.2015  Сертифікат 
№01100. 

2007 

Інтернатура за спеціалізацією «Загальна практика –сімейна медицина»  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

Отримана спеціалізація «загальна практика –сімейна медицина» (сертифікат № 
1471 від 26.06.2007) 

(З 1999- 2005) 

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,вільно 

Іноземна мова 2 Англійська, В1 

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 ,ультразвуковою 
діагностикою . 

Області професійних інтересів Ультразвукова діагностика ,функціональна діагностика. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
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/Uterine leiomyomas and problems of deep vein thrombosis of the lower limbs. View of a vascular 

specialist. Chernukha L, Vlasenko O, Rodionova I, Markovets I, Vlasenko D, Vahis Y./ 

International Journal Acta Phlebologica/- December2022.-VOL. 23 - № 3..С.107-114. 

2/ Артеріальна емболізація передміхурової залози: нова, мінімально інвазивна методика лікування 

симптомів доброякісної гіперплазії  

травень 21, 2022 / O.A. Vlasenko, А.А. Kobirnichenko, E.P. Markovets, D.A. Vlasenko 

с.60-68  

 

 

 
 

https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/89
https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/89


 

  

 

Проекти   

Конференції Приймала участь в міжнародних коференціях в якості доповідача : 

 

1.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сухаревські читання». «Судинна 

хірургія, флебологія та ангіологія в епоху COVID-19». 9-10 вересня 2021 р. 

Доповідь:  
«Протокол УЗД пацієнтів з венозними тазовими порушеннями». 

В якості слухача: 

 

1. 2-й міжнародний флебологічний мітинг. Контраверсії у флебології. 27-28 серпня 2021 р. 

2. 4-й Львівський міжнародний практично орієнтовний курс з інтервенційної кардіології та ангіології 

.10-11 грудня 2021 р. 

3. Німецько-український он-лайн саміт з трансплантології .20.01.2021 

 

4. 1-й Міжнародний конгрес ультразвукової діагностики 4-5 червня 2021 р. 

5.Науково-практична конференція «Актуальні питання ультразвукової діагностики» VI Конгресу 

ГО«Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики УАФУД» 5-6 лютого 2022 року 
6. Міжнародна  конференція ICAHMS 2022 з досягнень в галузі охорони здоров’я та медичних наук 

(International Conference on Advances in Health and Medical Science 2022)/30 червня -01 липня 2022 року  

7. II-й Львівський весняний міжнародний саміт .Внутрішні хвороби:від глобальних перспектив до 

практичної реалізації у діагностиці та лікуванні .Профілактична медицина –запорука здоров’я нації. 26-27 

травня 2022 року. 

Сертифікати 1.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сухаревські читання». «Судинна 

хірургія, флебологія та ангіологія в епоху COVID-19». 9-10 вересня 2021 р. 

        2.4-й Львівський міжнародний практично орієнтовний курс з інтервенційної кардіології та 

ангіології .10-11 грудня 2021 р. 

       3. Німецько-український он-лайн саміт з трансплантології .20.01.2021 
        4. 1-й Міжнародний конгрес ультразвукової діагностики 4-5 червня 2021 р. 

5.Науково-практична конференція «Актуальні питання ультразвукової діагностики» VI Конгресу 

ГО«Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики УАФУД» 5-6 лютого 2022 року.Сертифікат 

№2022-1016-1005253-100269 (10балів БПР) 
6.Семінар «Основи ехокардіографії» 26.04.2022-29.04.2022Сертифікат № 2022-1032-1005245-100052 (20 

балів БПР) 

7.Семінар «УЗД невідкладних станів в гінекології та на ранніх термінах вагітності»27.07.2022 Сертифікат 

№2022-1047-1005438-100179( 10 БПР) 

8.Семінар «Мультипараметричне ультразвукове дослідження печінки для початківців» Львів 21 травня 
2022 рік. Сертифікат 2022-1020-1005726-600037 (10БПР) 

9. Modern approaches to medical education in context of global challenges and digitaltransformation of medical 

education   18.02-15.03.2022 Сертифікат 00187 

10. Міжнародна  конференція ICAHMS 2022 з досягнень в галузі охорони здоров’я та медичних наук 

(International Conference on Advances in Health and Medical Science 2022)/30 червня -01 липня 2022 

року/Сертифікат №2022-1102-1006137-1012118 (10 БПР) 

11. II-й Львівський весняний міжнародний саміт .Внутрішні хвороби:від глобальних перспектив до 

практичної реалізації у діагностиці та лікуванні .Профілактична медицина –запорука здоров’я нації. 26-27 

травня 2022 року.Сертифікат №10257752652-2022 (15 БПР) 

 
 

 

 
 


