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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Лікар хірург 

Вчене звання   

Посада асистент кафедри 

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом Керівник фармацевтичної компанії Айкор 

 

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  

У поточному році Загальна Хірургія. Клінічна Хірургія з курсом 
анестезіології та реанімації. Невідкладна медична 
допомога. 

У попередні періоди Загальна Хірургія. Клінічна Хірургія з курсом 
анестезіології та реанімації. 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2020 року по теперішній час Посада: асистент 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 

 

http://biology.univ.kiev.ua/


  

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

7-8 лютого 2023 Сучасні аспекти діагностики та лікування бойової хірургічної травми грудної 
клітини. Українська військово медична академія. 

July 2022 Курси для мед службовців – AHDR (All Hazards Disaster Response), STB (Stop the 

Bleed), TCCC (Tactical Combat Casualty Care), PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life) 
Національна асоціація екстрених медичних техніків (НАЕМТ National Association of 
Emergency Medical Technicians ) і Американська Колегія Хірургів 

2021 ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) Life long learning 
programm 

2016 Investigator Initiated Trials course, by Swiss Tropical and Public Health institute 

2003 Факультет вдосконалення лікарів 

1998-2000 Інтернатура за фахом «Хірургія» 

1998 закінчив Дніпропетровську Медичну Академію за спеціальністю лікувальна справа 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Російська \  Українська 

Іноземна мова 1 Англійська (вільно) 

Іноземна мова 2 Румунська, Болгарська,  початковий рівень 

Комунікаційні компетентність Активна комунікація зі спеціалістами системи охорони здоров’я країн Центральної  
Европи на протязі 10 років англійською мовою, участь у міжнародних 
конференціях по урологіі, хірургіі, онкологіі 

Комп’ютерні навички Офісні програми, використання програмного забезпечення для створення 
мультимедійних презентацій, підготовка тестів в Google forms 

Професійні навики (із числа 
не зазначених вище)  

Володію методами клінічного дослідження та інтерпретацією лабораторних 
досліджень, хірургічного лікування та інтенсивної терапії хворих з хірургічною 
патологією 

Області професійних інтересів Хірургія, клінічне харчування, онкологія, бойова травма 

 
 
 

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 Співавтор ряду публікацій 

Проекти  Діючий член  ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Участь у клінічному 
дослідженні інноваційного медичного девайсу у колабораціі з Університетом Генту, Бельгія. 
Участь в постмаркетингових дослідженнях лікарських засобів. Участь в розробці медичного 
девайсу для лікування пацієнтів з гастроентерологічною патологією. Розробка медичного 
девайсу для лікування синуситу в коллабораціі з компанією Айкор Болгарія. Серія тренінгів по 
тактичної медицині для бойових медиков двох батальйонів ТРО 



   

Конференції  Конгреси та симпозіуми по анестезіології, хірургії, онкології 

Цитування  

Сертифікати Сертификат по ізосерологии, та трансфузіологіі, Сertificate of English proficiency level В2, про 
участь в конференціях.  

 


