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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор філософії (Медицина) 

Вчене звання   

Посада асистентка кафедри 

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році «Traumatology and orthopaedics / Травматологія та 

ортопедія»; «Clinical surgery with a course of anesthesiology 
and resuscitation  / Клінічна хірургія з курсом анестезіології 
та реанімації; «General surgery /Загальна хірургія»;  

У попередні періоди  

 

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

2021-теперішній час ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, асистентка кафедри хірургії. 

2018-2019 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, викладач кафедри 
травматології та ортопедії. 

 
 

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

2020 Достроково захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 222 «Медицина». Тема дисертації: «Прогнозування 
порушень зрощення переломів та клініко-експериментальне обґрунтування ранньої 
діагностики та вибору методу лікування». 

2017-2021 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Аспірантура. 
Спеціальність «Медицина». Кваліфікація: здобувач наукового ступеня доктора 
філософії. 

2019-теперішній час Київський університет права НАН України. Галузь знань «Міжнародні відносини».  
Спеціальність «Міжнародне право».  
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2016-2017 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ. 
Клінічна ординатура. Спеціальність «Ортопедія і травматологія». Кваліфікація: 
клінічний ординатор. 

2016-2016 Піщанська лікарня планового лікування, Вінницька обл., Піщанський р-н, селище 
міського типу Піщанка. Посада: лікар ортопед-травматолог. 

2014-2016 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Магістратура. 
Спеціальність «Лікувальна справа». Кваліфікація: магістр медицини з ортопедії і 
травматології, отримала диплом з відзнакою.  

2014-2016 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Інтернатура. 
Спеціалізація «Ортопедія і травматологія». Кваліфікація: лікар-спеціаліст за 
спеціальністю «Ортопедія і травматологія».  

2008-2014 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Спеціальність 
«Лікувальна справа». Кваліфікація: лікар, отримала диплом з відзнакою. 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська (рівень В2) 

Іноземна мова 2 Іспанська (рівень А2) 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримано під час виступів на міжнародних конференціях.  

Комп’ютерні навички Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; StatSoft STATISTICA. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Сучасні методики статистичного аналізу даних медико-біологічних дослідженнях. 

Області професійних інтересів Проблеми порушення зрощення переломів, морфологічні особливості та способи 
стимуляції репаративного остео- та хондрогенезу, ортобіологія. 

 
 
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 Більше 50 наукових праць, у тому числі 3 патенти України на корисні моделі та 1 патент України 

на винахід («Патент України на корисну модель № 110372», 2016; «Патент України на винахід № 
120010», 2019; «Патент України на корисну модель № 132502», 2019; «Патент України на корисну 
модель № 132819», 2019). 

Проекти  Консультативна допомога хворим з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. 
Надання невідкладної допомоги при скелетній травмі з застосуванням сучасних методів лікування. 
Діагностика, лікування та профілактика захворювань опорно-рухового апарату. Реабілітація 
пацієнтів із патологією кістково-м’язової системи внаслідок перенесених травм чи захворювань.  

Конференції  Участь в українських та зарубіжних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах. 
Цитування h-індекс (Google Scholar) 2. 
Сертифікати Сертифікати участі в наукових конгресах, конференціях, симпозіумах. 

 
 


