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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) PhD (медичні науки) 

Вчене звання   

Посада доцент  

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  

 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  

У поточному році «Surgery including pediatric surgery, neurosurgery / Хірургія 
у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія»,  «Clinical 
surgery with a course of anesthesiology and resuscitation  / 
Клінічна хірургія з курсом анастезії та реанімації; 
Екстренна та невідкладна медична допомога» , «Clinical 
surgery with a course of anesthesiology and 
resuscitation/Клінічна хірургія з курсом анастезії та 
реанімації»;  «General surgery /Загальна хірургія» 

У попередні періоди «Surgery including pediatric surgery, neurosurgery / Хірургія 
у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія»,  «Clinical 
surgery with a course of anesthesiology and resuscitation  / 
Клінічна хірургія з курсом анастезії та реанімації; 
Екстренна та невідкладна медична допомога» , «Clinical 
surgery with a course of anesthesiology and 
resuscitation/Клінічна хірургія з курсом анастезії та 
реанімації»;  «General surgery /Загальна хірургія», 
Endocrine Sugrery 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00yY8vX6j9s5VQeNBwcQoK9JgqLGA%3A1584729438743&ei=Xg11Xo7jLMrxkwWau7PQBg&q=%D0%BC%D1%86+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC&oq=%D0%BC%D1%86+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.5032187.5033533..5033895...0.1..0.127.857.1j7......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i10i1j38.aM8NhUQgAYQ&ved=0ahUKEwiOioua2anoAhXK-KQKHZrdDGoQ4dUDCAs&uact=5


  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2020 року по теперішній час Посада: доцент кафедри хірургії 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна, 
http://biology.univ.kiev.ua 

2018-2019 

Посада: доцент кафедри хірургії №4  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, https://www.nmu.ua 

2015-2018 Посада: асистент кафедри хірургії №4  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, https://www.nmu.ua 

2013-2014 

Посада: постдок кафедри онкології-патології 
Каролінський Інститу https://www.ki.se 

 
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

2023 Спеціалізація за фахом «Ультразвукова діагностика», Інститут післядипломної 
освіти, НМУ імені О.О. Богомольця 

2020 Навчання на курсі “Діагностика, профілактика та лікування різних проявів 
діабетичної нейропатії. Синдром діабетичної стопи”. НМАПО імені П.Л. Шупика 

2018 Підвищення кваліфікації на курсах для науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів, Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця 

2017 Стажування з мініінвазивної хірургії, науково-практичний центр “Davos Сourse GI-
Surgery”, Швейцарія 

2016 Спеціалізація за фахом “Ендокринологія”, НМАПО імені П.Л. Шупика 

2015 Навчання на курсі ендокринної хірургії “Сучасні підходи до діагностики та 
лікування захворювань ендокринної системи”, Український науково-практичний 
центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 
України 

2007-2013 Докторантура за фахом “Медицина”, кафедра молекулярної медицини та хірургії, 
Каролінський Інститут. 
Дисертація “Молекулярні аспекти пост-Чорнобильської і спорадичної папілярної 
карциноми щитоподібної залози” 

2007-2010 Інтернатура за фахом “Хірургія”, відділення ендокринної хірургії, Київський міський 
клінічний ендокринологічний центр 

2001-2007 Здобуття вищої освіти за спеціальністю “Лікувальна справа”, медичний фаукультет 
№1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова Англійська (рівень C1) 

http://biology.univ.kiev.ua/
https://www.nmu.ua/


   

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікативних навичок отримано під час виступів на міжнародних 
конференціях, семінарах, майстер-класах, школах, науково-практичних курсах з 
хірургії, ендокринології, генетики, під час проведення акредитації науково-
дослідних установ, викладення дисципліни “Хірургія” студентам медичного вищого 
закладу освіти.  

Комп’ютерні навички Вільний користувач: iOS, PC, MS Office, Statistica, SPSS, АСУ - електронний деканат, 
ScholarOne Manuscripts Clarivate Web of Science, Scopus, Zoom 
 

Професійні навики (із числа 
не зазначених вище)  

Вільне володіння методами наукових досліджень: вестерн блот, імуногістохімія, 
полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) hot start, ПЛР в реальному часі, 

секвенcування ДНК, піросеквенування, флюоресцентна in situ гібридизація (FISH); 
підготовка та інтерпретація результатів протеомних методів дослідження: iTRAQ, 
2-D гелевий електрофорез, мас-спектрометрія MALDI-TOF-MS, SELDI-TOF-MS, LC-
MS/MS). Високий рівень планування, реалізації та публікації результатів 
молекулярно-генетичних, трансляційних та клінічних досліджень. 

Області професійних інтересів Хірургія, ендокринна хірургія, військово-польова хірургія, ендокринологія, 

генетика, вища медична освіта 

 
 
 

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 Автор > 80 наукових робіт, cеред яких оригінальні наукові дослідження, навчальний посібник 
(глави ендокринної хірургії, хірургії молочної залози), монографія, патенти України в галузях 
ендокринної хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії, загальної хірургії, ендокринології, 
генетики. Cпівавтор типової наскрізної програми з дисципліни “Хірургія”. 

Проєкти  Національний представник України в European Union of Medical Specialists (UEMS) за 

спеціальністю «Ендокринна хірургія» від Всеукраїнського лікарського товариства. 
Міжнародний експерт з акредитації науково-практичних установ, Національне агентство з 
забезпечення якості освіти (НКАОКО), Казахстан. Науково-дослідні проекти в галузі 
ендокринної хірургії з Каролінським Інститутом (Швеція), в галузі генетики та клінічних 
досліджень з Західно-Казахстанським медичним університетом імені М.Оспанова (Казахстан) 

Конференції  Регулярна активна участь (усні або постерні доповіді) на міжнародних та українських наукових 
форумах з хірургії, ендокринології 

Найменування 
нагород і премій 

 Премія Президента України для молодих вчених 
 Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених 
 Подяка Київського міського голови “За внесок в розвиток вітчизняної науки і зміцнення 

науково-технічного потенціалу столиці” 
 Премія Міжнародної спілки з онкології та біомаркерів за кращу усну доповідь (Краків, 

Польща) 
 Премія Тейлора за кращу постерну доповідь Міжнародної асоціації ендокринних 

хірургів, ISW2011, (Йокогама, Японія) 
 Грант Шведського Інституту для навчання в доктрантурі (Швеція) 

 

Цитування Індекс Хірша − 9, кількість цитувань – 403 (Scopus), Індекс Хірша − 9, кількість цитувань – 373 
(Web of Science), Індекс Хірша − 11, кількість цитувань – 713 (Google Scholar) 

Членство в 
академіях, 
професійних і 
наукових асоціаціях 
тощо 

Національний представник Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в The European 
Union of Medical Specialists (UEMS) за спеціальністью «Ендокринна Хірургія». Активний член 
Європейської асоціації ендокринних хірургів (ESES). Міжнародна асоціація ендокринних 
хірургів, Європейська тиреоїдна асоціація (ЕТА), Американська асоціація з дослідження раку 
(ААСR), Aссоціація хірургів Києва та Київської області, Клуб пластичних хірургів 



  

 


