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Стать Ж | Дата народження  27/12/1984 | Громадянство  України   
 
 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Лікар  

Вчене звання   

Посада асистент 

Кафедра Внутрішньої медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом Асистент 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1.«Ендокринологія з оцінкою результатів 

досліджень»,  3 курс, практичні заняття та лекції  
2. «Актуальні питання діагностичних досліджень в 
ендокринології», магістр, 4 курс, практичні заняття та 
лекції  
3. Магістр «Внутрішня медицина», 6 курс, практичні 
заняття та лекції 

У попередні періоди 1. «Внутрішня медицина», магістр, 4 курс, практичні 
заняття та лекції  
2. «Актуальні проблеми гастроентерології», магістр, 5 
курс, практичні заняття та лекції  
3. «Виробнича лікарська практика роботи», магістр, 4 
курс, практичні заняття та лекції 
 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з 

останнього) 
Етап (опис) 

 
 З 2021 по теперішній час 

Асистент кафедри 

Кафедра внутрішньої медицини, ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проспект 
Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна 

Сфера діяльності або сектор  Освіта. Медицина 

 Лікар 



 

  

З 2010 по 2021 КМП “Киівський міський клінічний ендокринологічний центр” м.Київ, вулиця 
Рейтарська 22 01030 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Навчання та стажування 
2021 лікар -ендокринолог АПВ ТОВ Євролаб  
2010-2021 
 
2019 
 
 

2010 

лікар- ендокринолог у відділення реабілітації хворих з патології щитоподібноі 
залози КП КМКЕЦ  

 
присвоєння вищої категорії за спеціальністю “Ендокринологія”” 

Спеціалізація з ендокринології на базі Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра ендокринологія  

2008-2010 
 

Інтернатура на базі кафедри внутрішніх хвороб №1  НМУ ім. О.О. Богомольця 
(стаціонар КП КМКЛ 18)  

лікар терапевт  
(З 2002 по 2008) 
 

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 2 Англійська, B2 

Комунікаційні 
компетентність 

Комунікативні навички у спілкуванні та вирішенні питань зі студентами, 

викладачами, науковцями; навички ділового спілкування. 
Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних в лікувальній роботі та проведення 

навчання для лікарів різних спеціальностей та аналізу даних, використання 
комп’ютерної техніки для збору та обробки інформації, робота в мережі 
Internet, впевнений користувач MS Office та операційних системи IOS, Windows 
XP  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 ендокринної системи Сучасні методи дослідження захворювань 
ендокринної системи.  Сучасне ведення пацієнтів із захворюваннями 
ендокринної системи    

 
 

 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 
 

Пункт Назви публікацій, проектів, конференцій, нагород та премій, членство в академіях та 
товариствах тощо. 

  



 

 

Публікаціі 
Раціональна фармакотерапія захворювань органів дихання при COVID-19 Ірина 

Л., Дмитро Л., Ксенія М, Олена Б, Аліна С, Дмитро М. Пандемія 

 Міжнародний журнал фармацевтичних досліджень та суміжних наук 11 (1): 55-

60. https://doi.org/10.5 1847/RNmW1bre6B  

Підготовлено матеріали для друку методичних матеріалів та робочих зошитів 

для студентів 4 курсу  

Для студентів 3 курсу розроблено щоденник з практики «Догляд за хворими».  

 
Конференції  1. MEDES Association  “Cancer can be prevented - it is in your hand” 

2. Науково-практична конференція “ Атеросклероз інноваційні 
стратегії профілактики та терапії кардіоваскулярних ускладнень”  
3. Науково-практична конференція «Актуальні питання 

ендокринології та ендокринної хірургіі » 
4. Науково-практична конференція «Дискусійні  питання 
діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб » 
 
5. Дні гастроентерології в  Києві 
6. «Актуальні питання внутрішньої медицини” 
7.         Українська ревматологічна школа  
8. «Практичні аспекти ведення пацієнтів з хронічною серцевою 
недостатністю в амбулаторних умовах. Запитання та відповіді» 
9. Щорічна участь у конференціях та конгресах, школах, 
«Український ендокринологічний тиждень», «Національна школа 
ендокринологів  
10.«Сучасні підходи до медичної освіти в умовах глобальних викликів 
та цифрової трансформації медичної освіти» 18 лютого–15 березня 
2022,72год.  
11. «Тиждень освітян КНУ імені Буття для вчителів» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тривалість 
навчання 30 годин 
 

 

Сертифікати 1.ТУ «Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів» 
 НМАПО ім П Л Шупика м. Київ 
2. ТУ «Сучасні питання ендокринної хірургії» НМАПО ім П Л 
Шупика м. Київ 
3. ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх хвороб»,НМАПО 
ім П Л Шупика м. Київ 
4. ТУ «Діагностика, профілактика та лікування проявів 
діабетичноі нейропатіі та синдром діабетичної стопи »НМАПО ім П Л 

Шупика м. Київ 
5. ТУ “ Мікро- макросудинні ускладнення у хворих на цукровий 
діабет”НМАПО ім П Л Шупика м. Київ 
6. Конференції: «Львівські різдвяні терапевтичні читання» 
7. «Вибрані питання лікування цукрового діабету та захворювань 
щитовидної залози»  
8. Перші наукові читання пам'яті професора Анатолія Станіславовича 
Свінціцького «Внутрішня медицина: наука і практика»  
9. Свідоцтво No 2022-1032-1006217-100028 «УЗД в ендокринології» 
01.09.2022-09/02/2022 
Вставить 
 

  

 

 
  



 

  

 
 


