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Стать Ч | Дата народження  27/05/1987 | Громадянство  України   
 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Магістр медицини, спеціальність 222 Медицина 

Вчене звання   

Посада Асистент 0.75 

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, 5 курс, практичні заняття 

2. «Medical practice», магістр, 5 курс, виробнича лікарська 
практика 

У попередні періоди 1. «Internal medicine», магістр, 4 курс, практичні заняття 

2. «Propedeutics of Internal medicine», магістр, 3 курс, 
практичні заняття 
3. «Manufacturing medical practice», магістр, 3 курс 
4. «Medical practice», магістр, 4 курс, виробнича лікарська 
практика 

 

 

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

З 2020 по даний час Асистент кафедри 

ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра внутрішньої медицини 

Сфера діяльності або сектор Медицина, освіта 

2022 Лікар 

Міжнародна гуманітарна медична організація «Лікарі без кордонів» 

Сфера діяльності або сектор Медицина, гуманітарна допомога 

2019-2021 Фахівець з науки та освіти 

Мультинаціональна корпорація  «The 3M Company» 

Сфера діяльності або сектор Медицина, бізнес 

2017-2019 Аналітик клінічних даних 

Контрактна дослідницька організація «LabCorp Drug Development» 

Сфера діяльності або сектор Клінічні дослідження, медицина 

2017 Радник з клінічних питань 

Центр Громадського Здоров’я МОЗ України, проект «Розбудова клінічного та 
управлінського потенціалу служби ВІЛ-інфекції/СНІДу України», програма PEPFAR 
(Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з 
ВІЛ/СНІД) 

Сфера діяльності або сектор Медицина 



 

  

2016-2017 Консультант проекту «Angels Initiative» 

Контрактна дослідницька організація «IQVIA» 

Сфера діяльності або сектор Біофармацевтичний консалтинг 

2014-2016 Польовий фахівець з медичних питань 

Недержавна гуманітарна організація «Міжнародний Комітет Червоного Хреста» 

Сфера діяльності або сектор Гуманітарна допомога, медицина 

2012-2014 Клінічна ординатура 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх 
хвороб стоматологічного факультету Україна, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 13 

Сфера діяльності або сектор Медицина 

2010-2012 Магістратура, старший лаборант 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої 
медицини №2 м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 13 

 Сфера діяльності або сектор Медицина 

2008-2010 Санітар виїзної бригади>фельдшер виїзної бригади 

Київська міська станція швидкої медичної допомоги, підстанція №5 

Сфера діяльності або сектор Медицина 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова  Англійська, C1 

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 Історія медицини, гендерно обумовлене насилля, медична допомога вразливим 
верствам населення в умовах збройних конфліктів та гуманітарних катастроф 

 
 

 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

14.11.2022-08.12.2022 «Неінфекційні захворювання: постановка діагнозу, лікування та менеджмент», 
тренінг від міжнародної медичної гумантарної організкації «Лікарі без кордонів» 

18.02.2022-15.03.2022 
Стажування «Modern approaches to medical education in the context of global 
challenges and digital transformation of medical education» 

2012-2014  
Клінічна ординатура Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна (спеціальність 222 Медицина /«Внутрішні хвороби») 

2014 
Підвищення кваліфікації на циклі спеціалізації «Неврологія», Національний 
університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика 

2010-2012 

 

Магістратура Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедра 
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету м.Київ; магістерська робота на 
тему: «Вивчення клінічних та лабораторних показників у пацієнтів з анкілозивним 
спондилоартритом» 

Отримано звання магістр медицини  

Інтернатура за спеціалізацією «Внутрішні хвороби»  Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця. 

Отримана спеціалізація «внутрішні хвороби» 

(З 2004 по 2010) 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; 
медичний факультет (спеціальність «Лікувальна справа») 

Отримана кваліфікація Лікар 



 

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. Дземан І.М. Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини 

(частина 2) , Терапевтика: Том 3 № 1 (2022), ст. 69-73 https://doi.org/10.31793/2709-

7404.2022.3-1.69 

 

2. Дземан І.М. Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої 

медицини (частина 1), Терапевтика: Том 2 № 3 (2021), ст. 63-69 

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-3.63 2021 

 

3. Антоненко М.Ю, Борисенко А.В, Дземан Н.А,  Дземан М.І,  Дземан І.М., 

Жирова В.Г., Мариніна О.І., Ніколаєнко О.М., Регурецька Р. А., Чегринюк Л. Т. 

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулювальні середники: теорія, 

клінічна практика й перспективи препаратів класу «ЕРБІСОЛ®» у стоматології / За 

редакцією доктора біологічних наук О.М. Ніколаєнка та професора А.В. Борисенка. 

К.:Видавничий дім Медкнига, 2017.  ISBN 978-966-1597-41-8  250 c. 

 

4. Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій 

організму (методичні рекомендації) (163.15/422.15). Установи-розробники:  ДУ 

«Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»* Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця**, Київ–2015. – 32 c. Укладачі: 

*к.мед.н. Гавалко Ю. В., *к.мед.н. Ішук В. О., к.мед.н., с.н.с. Синєок Л. Л. *к.мед. 

Романенко М. С., д.мед.н., професор Антоненко М. Ю., к.мед.н., доцент Дземан 

Н.А. **магістр медицини Дземан І. М., **Ткач О. Б. 

 

5. Дземан І.М. «Від Євангелічної до Республіканської: cтолітній шлях 

становлення та розвитку рідної «лікарні водників» професора А.П. Пелещука» 

Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (спецвипуск). – С. 131 – 135. 5 с. 
 
 

 
 

Проекти   

Конференції 1. «Неінфекційні захворювання: постановка діагнозу, лікування та 

менеджмент», тренінг від міжнародної медичної гумантарної організкації 

«Лікарі без кордонів» (2022) 

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

інновації: світові тенденції та регіональний аспект», 2021 

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

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

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2022.3-1.69
https://doi.org/10.31793/2709-7404.2022.3-1.69
https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-3.63%202021

