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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандиддат медичних наук 

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 Infectious diseases, Інфекційні хвороби з 
інтерпретацією результатів досліджень 

У попередні періоди Propedeutics of internal medicine, Epidemiology 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

З 2019 року по теперішній час ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри хірургії. 

2017-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»Старший 
викладач Школи охорони здоров’я. 

2015-2019 ГО Українська вища медична школа. Лектор, керівник навчально-
наукових проектів. 

2005-2015 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупика. Асистент кафедри інфекційних хвороб7 
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2001 – 2005 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України. Аспірант, молодший науковий співробітник. 

 
 
 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

2023 World Health Organization. Клиническое Ведение Тяжелои ̆Острои ̆
Респираторнои ̆Инфекции  

2023 World Health Organization. Clinical management of patients with COVID-19 - 
Rehabilitation of patients with COVID-19  

2002 World Health Organization. Welcome to WHO 

2021 World Health Organization. Епідеміологічні особливості захворювань, 
викликаних коронавірусами  

2021 World Health Organization. Введение: COVID-19, способы диагностики, 
профилактики, лечения и контроля  

2020 UNDSS. BSAFE training  

2019 Public Health Ontario. Health Promotion Foundations 

2013 НМАПО ім. П.Л. Шупика. Тематичне удосконалення «Технології дистанційного 
навчання» 

2012 НМАПО ім. П.Л. Шупика. Тематичне удосконалення «Англійська мова для 
викладачів» 

2009 НМАПО ім. П.Л. Шупика. Стажування: Інфекційні хвороби 

2005 Захистив кандидатську дисертацію за темою «Поліоксидоній та лазеротерапія в 
лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи»». 

2004-2005 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМН України. Молодший науковий співробітник 

2000-2003 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМН України. Аспірантура за фахом «інфекційні 
хвороби» 

1997-1998 Харківський державний медичний університет. Інтернатура за фахом 
«інфекційні хвороби» 

1991-1997 Харківський державний медичний університет  
Лікар-профпатолог, гігієнист, епідеміолог 
Диплом з відзнакою 

 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1  



   

Іноземна мова 2 Англійська (рівень С1) 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікаційних компетенцій отримано під час проведення 
навчальних занять та виступів на міжнародних конференціях.  

Комп’ютерні навички Microsoft Office, Photoshop. 

Професійні навики (із числа 
не зазначених вище)  

Менеджмент національних та міжнародних проектів у галузі охорони здоров’я, 
стратегічне та оперативне управління 

Області професійних інтересів Сучасна діагностика та лікування герпесвірусних захворюваннь, діагностика та 

лікування паразитозів, вірусних гепатитів 

Наукові інтереси Молекулярні механізми нейроінфекцій та імунного захисту, використання 
сучасних інструментів оцінки ризиків та систем штучного інтелекту у 
прогнозуванні та реагуванні на спалахи інфекційних хвороб, клінічна 
прикладна медична антропологія 

 
 
 
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 60 наукових робіт, з них більше 20 написано без співавторів, більше 5 – англійською 

мовою. 

Проекти  Всеукраїнський міжвідомчий проект між ВООЗ, МОЗ, НСЗУ «Всеукраїнський 
аудит потужностей кисневої терапії в українських COVID-19 лікарнях». 
Організатор та Співкерівник проекту 
Всеукраїнський міжвідомчий проект між ВООЗ, МОЗ, НСЗУ, Асоціацією 
анестезіологів України та ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів 
і технологів» за участю НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», присвячений зниженню смертності в відділеннях інтенсивної 
терапії в лікарнях третинного рівня у відповідь на спалахи COVID-19, ГРВІ та 
посттравматичного ГРДС. Організатор та Співкерівник проекту 
 
Організація викладацького процесу та викладання на курсах тематичного 
удосконалення та виїзних курсах, семінарах для лікарів та середнього медперсоналу. 

Клінічна робота Консультативна допомога хворим з інфекційною патологією.  
Діагностика та клінічне ведення хворих з інфекційними захворюванями амбулаторно та 
в стаціонарі. 
Консервативне лікування хворих з різними інфекційними захворюваннями. 

Конференції  Українські та зарубіжні конгреси і конференції. Більше 25 виступів на міжнародних наукових 
конгресах, конференціях, симпозіумах. 

Цитування Індекс Хірша 7. 

Сертифікати Сертифікати рівня англійської: UNIVERSITY of CAMBRIDGE 
ESOL Examinations, English for Speakers of Other Languages, Cambridge SOL Level 2 
Certificate in SOL International, Level C1 
Сертифікати участі в конференціях. 

 


