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Стать Ж | Дата народження 10/10/1973 | Громадянство України  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичний наук, 14.01.07 - онкологія 

Вчене звання   

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. “Внутрішні хвороби”, доцент, 5,6 курси, лекції, 

практичні заняття. 
2. Навчальна Виробнича практика з відривом від 

навчання для студентів 4 курсу. 
3. Вебінари для лікарів, лекції. 

У попередні періоди 1. “Внутрішні хвороби”, доцент, інтерни 1 та 2 року 
навчання, НМУ ім..О.О.Богомольця, кафедра 
терапії, інфекційних хвороб та 
дерматовенерології, Інститут післядипломної 
освіти. 

2. “Тематичні удосконалення для лікарів” та 
спеціалізація з “Терапії” НМУ ім..О.О.Богомольця, 
кафедра терапії, інфекційних хвороб та 
дерматовенерології, Інститут післядипломної 
освіти. 

3. «Пропедевтика внутрішньої медицини», доцент, 3 
курс, лекції, практичні заняття. 

4. “Внутрішні хвороби”, доцент, 5,6 курси, лекції, 
практичні заняття. 

5. Навчальна Виробнича практика з відривом від 
навчання для студентів 4 курсу. 

6. Вебінари для лікарів, лекції. 

 

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

 Посада  доцент 



 

  

З 2020 року 
 
 

З 2002 року по 2015 рік 
 
 

З 2015 року по 2020 рік 

ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського Національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна., доцент кафедри 
внутрішньої медицини. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра внутрішньої 
медицини №3, бульвар Шевченка, 13 м. Київ, 03124, Україна, асистент кафедри 
внутрішньої медицини №3. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Інститут післядипломної 
освіти, Харківське шосе, 121, м. Київ, 03026, Україна, доцент кафедри терапії, 
інфекційних хвороб та дерматовенерології. 

Сфера діяльності або сектор Освіта, лікувальна робота, наукова робота 
 
 

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

10.10.2022-17.10.2022 
 
 

22.08.2022-30.09.2022 
 
 

18.02.2022-15.03.2022 
 

 
08.11.2021р. 

 
 

 
 

Липень 2021р. 
 
 
 

(З 2001 року по 2005 рік) 

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. 
The international internship “Soft skills development in teaching professional training” 
organized by Foundation “”IIASC” and West Finland College Huittinen. 
Certificate№050/0922. 
The international online-internship “Modern approaches to medical education in the 
content of global challenges and digital transformation of medical education”, 72 hours. 
Certificate 00167. 
International advanced training (Webinar) on the topic: “Using opportunities of cloud 
services in online training with the use of Microsoft teams and office 365 platforms”, the 
skills improvement program (webinar) is made up of 1,5 ECTS credits (45 hours), 

including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study. 
ES№85118/2021 
Науково-педагогічне стажування на тему: “Поліпшення якості медичної освіти в 
Україні та ЄС” в галузі знань “Охороні здоров’я” в обсязі 6 кредитів (180 годин). 
Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка). 
Сертифікат ISMA № MSI-213118-ISMA від 31.07.2021. 
Аспірантка НДІ проблем патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького 

НАН України 

Отримана кваліфікація кандидат медичних наук, спеціальність 14.01.07 – онкологія, 
тема дисертації - «Клініко-гематологічна та імуноцитохімічна діагностика пухлин із 
зрілих В-, Т-лімфоцитів і натуральних клітин кілерів в стадії лейкемізації» 

2003 рік 
 

Проходження спеціалізації в НМАПО імені Шупика, кафедра гематології та 
трансфузіології 

 Отримана кваліфікація лікар-гематолог 
 

(З 1998 року по 1999 року) 
 
 

(З 1992 року по 1998 рік) 
 

(З 1991 року по 1997 рік)  
 

 

Навчання в інтернатурі на здобуття спеціальності “Терапія” НМУ імені 
О.О.Богомольця  

Отримана кваліфікація лікар-терапевт 

Навчання в Національному медичному університету імені О.О.Богомольця 

Отримана кваліфікація лікувальна справа 

Навчання в Київському університету імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація біолог-генетик 

 
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 отримала під час виступів на міжнародних конференціях  

Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних в лікувальній роботі та проведення навчання 
для лікарів різних спеціальностей та аналізу даних, використання програмного 
забезпечення для створення мультимедійних презентацій та обробки цифрових 
зображень 



   

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію методами цитологічного дослідження периферичної крові, кісткового мозку, 
інструментальні дослідження кісткового мозку (стернальна  пункція, трепанобіопсія) 

Області професійних інтересів Діагностика та лікування захворювань системи крові. Діагностика та лікування 
патології системи гемостазу. 

   
 
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. Внутрішні хвороби. Посібник в 10 частинах. Гематологія. Родіонова І.О., Скрипниченко 

С.В. /За загальною редакцією проф. Абрагомовича О.О., проф. Глушка Л.В., проф. 

Свінціцького А.С. Львів. Івано-Франківськ. Київ, 2004.-Т 2.,Ч 6.- С.245-297. 

2. Сучасні можливості діагностики та лікування плазмоклітинної мієломи. Родіонова І.О., 

Скрипниченко С.В.//Сімейна медицина, Київ, 2010.-№4. 4.С.104-107. 

3. Діагностика та лікування захворювань системи крові. Свінціцький А.С., Гусєва С.А., 
Скрипниченко С.В.,Родіонова І.О.Посібник для студентів та лікарів-інтернів в двох 
частинах. -Медкнига. – 2011, 334с. 

4. Геморагічний синдром при різних варіантах тромбоцитопеній. Родіонова І.О., 
Скрипниченко С.В.//Практикуючий лікар, Київ, 2014.-№3. -.С.45-51 

5. Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики. Родіонова І.О., 
СкрипниченкоС.В.// Навчальний посібник за редакцією А.С.Свінціцького, 1272c,-С.974-
1095 

6. Клинический случай агранулоцитоза при генерализованной  цитомегаловирусной 
инфекции. Родіонова І.О., Скрипниченко С.В., Шило Г.В., Мороз А.В.//Практикуючий 
лікар, Київ, 2014.-№4. -С.70-75. 

7. Кишечная микробиота и функциональные расстройства кишечника, сопровождающиеся 
метеоризмом. Результаты применения препарата “Гастролакт” в комплексном лечении 
заболеваний, сопровождающихся метеоризмом. Родіонова І.О., Губська О.Ю., Таран А.І., 
Лавренчук І.О., Ситников О.С./Український терапевтичний журнал, Київ, 2016.-№3. С.75-
82. 

8. Анемії. Лекція. Родіонова І.О.,Губська О.Ю./Therapia, Київ,2017.-№5(120).- С.8-13. 
9. Гемостаз и женские половые гормоны. Родионова И.А., Ефименко О.А. “Альманах 

репродуктивного здоров’я 2018” Збірник рекомендацій журналу “Репродуктивна 
ендокринологія”-К.,”Трилист”, 2018.- С.45-52 

10. Факторы риска венозной тромбоэмболии у женщин. Обзор литературы Родіонова І.О., 
Татарчук Т.Ф., Тутченко Т.M.//Репродуктивная эндокринология, Київ,2018.- №3(41).-
С.12-24. 

11. Загальні та окремі питання анемічного синдрому в клінічній практиці лікаря-інтерна. 
Родіонова І.О., Губська О.Ю./ Посібник для лікарів інтернів та слухачів курсів 
тематичного удосконалення, Київ, Медицина, 2020, 70с. 

12. Протоколи “Надання медичної допомоги для лікування корона вірусної хвороби” у 

реаліях першого року пандемії: погляд лікаря-загальної практики та гематолога.   
Дземан М.І., Родіонова І.О./ Практикуючий лікар, Київ, 2021.-№1.-С.5-17. 

13. Антитромботична терапія на перших етапах SARS-CoV-2 агресії – важливий чинник 
підвищення ефективності лікування COVID-19. Родіонова І.О., Дземан М.І./ 
Практикуючий лікар, Київ, 2021.-№1.-С.24-29. 

14. Iron deficiency anemia in patients with gluten-dependent disorders on a gluten-free diet Olena 
Gubska, Andrii Kuzminets, Iryna Rodionova, Olga Naumova, Oleksii Dolko, Iryna Lavrenchuk. 

Матеріали науково-практичної конференції GASTRO 2021 Prague Abstract Book A Joint 
Meeting WGO/CSG 9–11 December 2021 O2 universum, Prague, Czech Republic, 2021.-
C.172-174. 

15. Гіпертромбоцитоз у практиці лікаря-терапевта. Родіонова І.О./ Терапевтика, Київ, 2021.-
Т.2, №4.С.17-21. 

16. Як запобігти можливим ризикам венозних тромбоемболій у пацієнток із групи ризику по 
тромбофілії, які приймають комбіновані гормональні контрацептиви? Родіонова 

І.О./Терапевтика, Київ, 2022.-Т.3, №1.С.23-29. 
17. Innovative Technology of Teaghing Moodle in Higher Pedagogical Education: from Theory to 

Practice. Iryna Rodionova,  Petrenko Serhii, Hoha Nataliia, Natalia Kushevska, Siroshtan 
Tetiana./ International Journal of Computer Science and Network Security.- August2022.- 
VOL.22,№8. С.153-162. 

18. 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. 

друк 



   

Конференції  1. Школа акушера-гінеколога: “Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки”, 31 
березня-1 квітня 2017р. , доповідь : “Тромбофілії в практиці акушера-гінеколога”. 

2. Школа акушера-гінеколога: “Вагітність високого ризику”, 13-14 жовтня 2017р., 
доповідь:  “Проблеми тромбофілій в практиці акушера-гінеколога”. 

3. Школа акушера-гінеколога:  “Репродуктивне здоров’я жінки 40+”, 8-9 грудня 
2017р., доповідь : “Гемостаз та комбіновані оральні контрацептиви”. 

4. Школа акушера-гинеколога:  “Портрет сучасної  жінки”, 10 червня 2020гр, доповідь 
: “Анемічний синдром в клінічній практиці”. 

5. Науково-практична конференція: “Сучасні наукові досягнення в експериментальній 
та лабораторной медицині”, 23-25 вересня 2020р., доповідь: “Диференційна 
діагностика різних варіантів анемій з позиції лікаря-морфолога”. 

6. Науково-практичний семінар: “Нюанси менеджменту вагітності високого ризику. 
Успіхи. Розчарування. Перспективи”, 16-17 жовтня 2020р., доповідь: “Фізіологія та 
показники системи гемостазу у вагітних, роділь та породіль”. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: 
“Метаболічні розлади населення України: вплив екологічних та стресових 
факторів”, 18-19 березня 2021р., доповідь: “Метаболічний синдром – основа 
протромбогенного статусу”. 

8. Міжнародна науково-практична конференція: “Еколого-гігієнічні аспекти здоров'я 
та біобезпеки населення”, 7-8 квітня 2021р., доповідь: “Легкі та латентні форми 

гемостазіопатій у дівчат-підлітків в післячорнобильський період”. 

9. Гастроентерологічний конгрес в Прзі: “Gastro 2021, A Joint Meeting WGO/CSG. 
Hybrid Congress”, 9-11 грудня 2021р., постерна доповідь: “Iron deficiency anemia in 
patients with gluten-dependent disorders on a gluten-free diet”.    

Сертифікати 1. Сертифікати учасника та доповідача Українських та міжнародних медичних 

конференцій. 
2. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Науково-педагогічні працівники як активні 

учасники внутрішньої системи забезпечення якості освіти»,11.04 -11.05.2016р.,НМАПО 
імені Шупика, Київ, Україна. 

3. Сертифікат з англійської мови (рівень В2), 001000083, ECL , 23.02.2021. 
4. Сертифікат ISMA науково-педагогічного стажування на тему: “Поліпшення якості 

медичної освіти в Україні та ЄС” в галузі знань “Охороні здоров’я”. Вища школа 
менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка).,№ MSI-213118-ISMA від 
31.07.2021. 

5. Сертифікат Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-
педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: 
“Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням 
платформ Microsoft Teams та Office 365”, 01.11-08.11.2021 р. (м. Люблін, Республіка 
Польща). 

6. Сертифікат Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних 
працівників ЗВО на тему: “Modern approaches to medical education in the content of global 
challenges and digital transformation of medical education”, 72 hours. Certificate 00167. 

7. Сертифікат Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних 
працівників ЗВО на тему: “Soft skills development in teaching professional training” 
organized by Foundation “”IIASC” and West Finland College Huittinen. Certificate№050/0922. 

8. Сертифікат Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних 
працівників ЗВО на тему: “The course by the SpecMedicalOPS Training Center and the 
Charible Foundation “Soloma Cats” at the levels of Combat Medic/Corpsman”. 

 


