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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук, 14.01.12- ревматологія 

Вчене звання  доцент 

Посада доцент 

Кафедра Внутрішньої медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Internal medicine” 5 курс, практичні та семінарські 

заняття 

2. «Сімейна медицина», 6 курс, практичні та семінарські 
заняття 
 

У попередні періоди  

 

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

З 17 жовтня 2022 року по 

теперішній час 

Посада  доцент 

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 2007 по 2022 рік доцент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П.Л. Шупика 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

14.01-16.02.2022  НМАПО, посвідчення №1427, ТУ «Інформаційно-технологічні проблеми 

забезпечення дистанційного навчання в медицині», переривчастий, 78 годин 

 

НМАПО, посвідчення №9909, ТУ «Сучасні методи діагностики та 

лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника» 78 годин 

 

mailto:oliynykmarina@gmail.com


 

  

17.09-01.10.2020 НМАПО, посвідчення №5537, ТУ Нові технології навчання», 07.04-

22.04.2020, 78 годин 

 

  

29.10.18-30.05.19  НМАПО, посвідчення №4096, ТУ «Підготовка до міжнародного іспиту 

Pearson Test of English General», , переривчастий, 468 годин 

 

 

  

14.02-28.12.2018 НМАПО, посвідчення №9258, ТУ Англійська мова для професорсько-

викладацького складуLecturers’ Advance Training (курс поглибленого 

вивчення англійської мови для викладачів), , 468 годин 

Отримана кваліфікація  

  

 

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 комунікативних навичок набула під час тренінгів з сімейної 

медицини USAID та TASIS, а також представником СМ в EURACT 2005-

2007 рр.  

Комп’ютерні навички використання програмного забезпечення для створення мультимедійних 

презентацій та обробки цифрових зображень, робота в базах даних.  

Професійні навики (із 

числа не зазначених вище)  

Володію сучасними методами обстеження, діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів,  статистичними методами обробки даних 

Області професійних 

інтересів 

Внутрішні хвороби, геріатрія, сімейна медицина 

 

 

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.  Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря. Навч. 

посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів(факультетів) 

післядипломної освіти  К.:видавець Заславський О.Ю., 2015.-530 С. Обсяг 

власних сторінок -  17 

2. . Науково обгрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря 

загальної практики – сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу 

Методичні рекомендації 2010, друкарня НМУ, пр. Перемоги, 34, 27 С. 

3. Акушерство і гінекологія (Розділ «Особливості ведення вагітних з 

екстрагенітальною патологією» ) підруч. для сімейних лікарів 1 том К.: Вид. 

центр «Просвіта», ДП РВІАБ «Президентський контроль», 2005 .-448 С.  2005 

448 С.,  

Проекти   

Конференції  1. Міжнародна науково-практична  конференція  «Психологія кризових станів: 

наука і практика», 12.2021, член оргкомітету 

 

Цитування Індекс Ґірша 4, кількість цитувань – 45 

Сертифікати 1. Вища категорія за спеціальністю «Терапія», підтверджений 05.2021 

 



   

 


