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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)  

Вчене звання   

Посада Асистент кафедри 

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 «Clinical surgery with a course of anesthesiology and 
resuscitation  / Клінічна хірургія з курсом анастезії та 
реанімації; Екстренна та невідкладна медична допомога» 

 

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

З 2021 року по теперішній час Асистент кафедри  хірургії  ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

2021 Онколог -гінеколог; Verum Expert Clinic Kyiv, Україна 

2020 Акушерство та гінекологія, Salzburg Open Medical Institute Seminar 



 

  

2018 Levine Cancer Institute Carolinas Health Care System Charlotte, North Carolina, 

Сполучені Штати Америки. 

2015 Хірургічна онкологія, Білоруська медична академія післядипломної освіти (Білорусь)  

2013 – 2021 Онколог -гінеколог, науковий співробітник N.N. Alexandrov National Cancer Center of 
Belarus, Minsk  

2012-2013 Інтернатура, загальна хірургія, N.N. Alexandrov National Cancer Center of Belarus 

2006-2012 Буковинський державний медичний університет, Чернівці (Україна)  

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, Білоруська 

Іноземна мова 1 Німецька (рівень B2) 

Іноземна мова 2 Англійська (рівень B2) 

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

Комп’ютерні навички Microsoft Office, Photoshop. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Сучасний менеджмент  

Області професійних інтересів Проблеми раку жіночої полової системи 

 
 
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 25 наукових робіт, з яких більше 20 – англійською мовою. 
Проекти  Виконання операцій на рівні «експерт» з приводу: 

доброякісних та злоякісних захворювань жіночої полової системи , в т.ч. у випадках запущених 
онкологічних процесів з інвазією та метастазуванням патології у сумежні органи 
Операції проводяться за світовими стандартами. Володію методикою лапороскопичних втручань 
Консультативна допомога хворим з патологією жіночої полової системи на до-та 
післяопераційному періоді. Ведення хворих, яких було прооперовано з приводу раку відповідно 
до світових стандартів.  
Організація викладацького процесу та викладання на курсах тематичного 
удосконалення та виїзних курсах, семінарах для лікарів та середнього медперсоналу. 

Конференції  Українські та зарубіжні конгреси і конференції. Більше 20 виступів на міжнародних наукових 
конгресах, конференціях, симпозіумах. 

Цитування Індекс Хірша 3. 
Сертифікати Сертифікати рівня англійської рівня B2. Сертифікати участі в конференціях. 

 


