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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук 
Вчене звання   
Посада Завідувач кафедри 
Кафедра Хірургії 
Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Посада за сумісництвом  
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році Загальна хірургія, курс лекцій 
У попередні періоди  

 
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. Завідувач  кафедри хірургії. 
 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

2018 по теперішній час Клініка «Верум Експерт». Головний лікар. 
2015 Захистив докторську дисертацію «Методологічні підходи до вибору       

терапевтичного лікування синдрому діабетичної стопи на основі       
стратифікаційних критеріїв ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет          
2-го типу». 

2009-2012 Спільна робота з Національним інститутом здоров’я США по програмі вивчення          
та лікування раку щитоподібної залози. Впровадження та розвиток системи         
позабюджетного фінансування. Отримання закладом Сертифікату управління      
якістю ISO 9001:2015. Акредитація Центру на вищу категорію. Ліцензія МОН на           
надання освітніх послуг на рівні підвищення кваліфікації. 

2009 НМАПО ім. П.Л. Шупика. Спеціалізація: Організація і управляння охорони         
здоров’я. 

2008-2018 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації      

 

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
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ендокринних органів і тканин МОЗ України. Головний лікар. 

2006-2008 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації      
ендокринних органів і тканин МОЗ України. Завідувач хірургічного відділення. 

2003-2009 З 2003 було доручено організація служби діабетичної стопи в Центрі. З травня            
2003 – представник України як асоційованого члена Міжнародної робочої групи          
з проблеми діабетичної стопи (IWGDF) при МДФ, з березня 2004 р –            
представник України, повного члена Групи. Протягом 2004-20012 року в Центрі          
створювалась трирівнева система лікування хворих на синдром діабетичної        
стопи, яка сьогодні відповідає самим сучасним світовим стандартам. За цей          
напрямок роботи в 2009 році був нагороджений Почесною Грамотою Верховної          
ради України. 

2003 Захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення діагностики,       
хірургічного лікування та післяопераційного моніторингу хворих на       
високодиференційовані форми раку щитоподібної залози». 

2000-2002 Був нагороджений Стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
1996 Проходив стажування в Японії (Університетська клініка Хіросіми, Центр        

вивчення тироїдної патології в Нагасакі). На основі отриманих знань, спільно з           
колегами почали створювати сучасний протокол лікування хворих. 

1995-2006 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації      
ендокринних органів і тканин МОЗ України . лікар-хірург, молодший науковий         
співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник. 

1995 НМУ ім. О.О. Богомольця. Спеціалізація: Хірургія. Додаткова спеціалізація:        
Ендокринна хірургія, онкохірургія. 

1992-1995 КМОЦ.  лікар-інтерн-хірург. 
1986-1992 Івано-Франківський державний медичний інститут. Спеціалізація: Лікувальна      

справа 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 
Іноземна мова 2 Англійська (рівень С1) 

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 медичного закладу, кадрове управління, стратегічне та        
оперативне управління 

Області професійних 
інтересів 

Проблеми раку щитоподібної залози, доброякісних та злоякісних новоутворень        
ендокринних органів, ускладнень цукрового діабету. 

 
 
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 100 наукових робіт, з них більше 50 написано ,без співавторів, більше 20 –              
англійською мовою. 

Проекти  Виконання операцій на рівні «експерт» з приводу: 
доброякісних та злоякісних захворювань щитоподібної залози , в т.ч. у випадках            

запущених онкологічних процесів з екстраорганною інвазією та метастазуванням патології         
прищитоподібних залоз інші доброякісні пухлини шиї. 
Операції проводяться за світовими стандартами з обов’язковою візуалізацією та         
презервацією нервових та інших структур шиї, попереднім виділенням та лігуванням          
судин, що забезпечує мінімальнуу кількість ускладнень та швидке одужання.  
Консультативна допомога хворим з патологією щитоподібної залози на до-та         
післяопераційному періоді. Ведення хворих, яких було прооперовано з приводу раку          
щитоподібної залози відповідно до стандартів ATA та  ETA.  
Консервативне та оперативне лікування хворих з хворобою Грейвса, токсичними         
аденомами щитоподібної залози (підготовка до операцій, лікування ускладнень,        
післяопераційне ведення) 

  



  
Організація роботи в кабінеті діабетичної стопи (впровадження «паспорту стопи» при          
первинному та повторних оглядах, навчання медичних сестер долікарському скринінгу та          
огляду з заповненням меддокументації, первинний та вторинні лікарські огляди, лікування          
діабетичних нейропатій, ангіопатій, синдрому діабетичної стопи (СДС). Впровадження        
сучасних систем для лікування СДС для комплексного лікування. 
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 7. 
Сертифікати Сертифікати рівня англійської: London School of English, First Certificate in English (FCE) by             

University of Cambridge LES. 
Сертифікати участі в конференціях. 

 

 


