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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор медичних наук, нормальна анатомія 

Вчене звання  професор 

Посада завідувач кафедри 

Кафедра анатомії та патологічної фізіології 

Факультет/інститут ННЦ “Інститут біології та медицини” 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році Анатомія людини, ОКР магістр, 1,2 курс, лекції, практичні заняття 

Human anatomy, lectures and practical classes 
Патофізіологія, ОКР магістр, 3 курс, лекції 
Clinical Physiology, ОКР магістр, 4 курс, практичні заняття 

У попередні періоди Анатомія людини, Патофізіологія 
 

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

З 2019 по цей час Завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, адреса (Київ, проспект Глушкова, 2, http://biology.univ.kiev.ua/)  

Науково-педагогічна діяльність 

Освіта 

(з 01.03.2019 по 07.10.2019) професор кафедри анатомії та патологічної фізіології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка 

Проведення практичних занять та лекцій з дисципліни «Анатомія людини» 

Освіта 

(з 01.11.2017 по 28.02.2019) професор кафедри фундаментальної медицини (за сумісництвом) 

ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка 

Проведення практичних занять та лекцій з дисципліни «Анатомія людини» 

Освіта 

(з 01.11.2004 по 26.06.2019) асистент → старший викладач →  доцент →  професор кафедри анатомії людини 

НМУ імені О.О. Богомольця, http://nmu.ua/ 

Проведення практичних занять та лекцій з дисципліни «Анатомія людини» 

Освіта  
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 
 
 
 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

2016 Докторська дисертація:  «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при 
експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії 
комбінованих гіперосмолярних розчинів» (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, 2016). 

2006 – 2009 Аспірант Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
Кандидатська дисертація:  «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією 
метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів» (Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця, 2009). 

1998 - 2004 Студент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
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ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова Англійська В2 

Комунікаційна компетентність Навички комунікації отримав під час роботи заступником декана, вченим 
секретарем НМУ імені О.О. Богомольця, начальником відділу моніторингу якості 
діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, професором Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Працював вченим секретарем НМУ імені О.О. Богомольця, головним редактором 
фахового наукового видання «Український науково-медичний молодіжний журнал», 
начальником відділу моніторингу якості діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика 

Цифрові компетенції Головний редактор сайту «АНАТОМ» – www.anatom.ua (www.анатом.укр) 

Інші комп’ютерні навички Користувач ПК: пакет Microsoft Office, графічні редактори, VR 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Дослідницька діяльність (робота з лабораторними тваринами; гістологічна, 
світлова, електронна мікроскопія; статистичний аналіз); 
підготовка наукових статей, річних звітів, рецензування наукових робіт; 
керівництво курсовими, дипломними роботами студентів 

Області професійних інтересів нормальна анатомія, імерсивні технології в освіті та медицині, фізіологія, 
антропометричні дослідження, спортивна морфологія, сучасне викладання, 
якість освіти, екоморфологія, патофізіологія 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
Публікації  Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=mu5lI6UAAAAJ&hl=uk  

 Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-9993-2015  

 Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35114967200   

 ODCID ID 0000-0002-6311-3518 https://orcid.org/0000-0002-6311-3518  
ПІДРУЧНИКИ 
Анатомія людини : підручник у 3 т. Т. 1 / за ред.: А. С. Головацького та О.І. 
Ковальчука. – Вид. 9-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга., 2022. – 368 с. : іл. 
Анатомія людини. У 3 т. Т. 2 : підручник / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, 
А.І. Парахін, О.І. Ковальчук. – Вид. 7-ме, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 
454 с. : іл. 
Анатомія людини. У 3 т. Т. 3 : підручник / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, 
А.І. Парахін, О.І. Ковальчук.  – Вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2019. –
 376 с. : іл.  
HUMAN ANATOMY : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., 
Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 472 p. 
ПОСІБНИКИ 
Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / В.Г. 
Черкасов, І.В. Дзевульська, О.І. Ковальчук   // Видання 12-е. К.: Книга-плюс, 2022. – 
124 с. 
Анатомія людини (змістовий блок «Опорно-руховий апарат») : конспект лекцій / Л.Т. 
Котляренко, О.І. Ковальчук. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2021. – 112 с. 
Morphofunctional characteristic of the skull with a clinical aspects: study guide / N.L. 
Svintsytska, V.H. Hryn, O.I. Kovalchuk // Poltava, 2020. – 205 p. 

Курси  1. Національний університет фізичного виховання та спорту України, 06.03.2018, 
12СС 02928433 / 064753-18; 
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Програма «Роль 
гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти» 3,4,10,11 березня 2021 року (обсяг навчального часу 30 академічних 
годин або 1 кредит ECTS). № 107-21 від 11.03.2021. 
3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Програма «KNU 
Teach Week»2. 01.03.2021 (обсяг навчального часу 30 академічних годин або 1 
кредит ECTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Програма «Роль 
гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти» 11-27 травня 2022 (обсяг навчального часу 90 академічних годин / 3 
кредит ЄКТС 

Презентації  http://anatom.ua/basis/pdf/      https://anatom.ua/basis/english/lectures/  
https://www.youtube.com/c/AnatomUa  

Проекти  Анатомічний портал «АНАТОМ» – www.anatom.ua (www.анатом.укр)  
«Морфологи України» (www.морфолог.укр)  
https://www.youtube.com/c/AnatomUa  

Членство в організаціях Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології  
Член наукового товариства анатомів, гістологів і топографоанатомів України 
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