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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук 
Вчене звання   
Посада Асистент 
Кафедра Хірургії 
Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Посада за сумісництвом  
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Загальна хірургія», практичні заняття 
У попередні періоди  

1. «Human anatomy», магістр, 1 курс, практичні 
заняття 

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 
З 2019 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 

2017 – по даний час Старший науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин органів       
черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту       
раку. 

2016 – по даний час Куратор курсу «лапароскопічна колоректальна хірургія». 
Центр хірургічних інновацій на базі національного інституту хірургії та 
трансплантології ім. Шалімова. 

 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

2004 - 2010 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2й лікувальний        
факультет. 
Отриманий диплом з відзнакою. 

2010 - 2012 Інтернатура за спеціальністю «клінічна онкологія». Кафедра онкології,       
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; відділення пухлин        
органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 

 



  
 Отриманий сертифікат спеціаліста. 

2010 - 2012 Навчання в магістратурі. Кафедра онкології, Національний медичний       
університет імені О.О. Богомольця; відділення пухлин органів черевної        
порожнини та заочеревинного простору 
Отриманий диплом з відзнакою. 

 
2012 - 2014 Спеціалізація з онкохірургії. Кафедра онкології, Національна медична академія        

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; 
Отриманий сертифікат спеціаліста з онкохірургії. 

2014 – по даний час лікар-хірург-онколог. Національний інститут раку, відділення 
онкоколопроктології. 

28.12.2016 Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата        
медичних наук «Вдосконалення комбінованого лікування хворих на рак        
ободової кишки шляхом застосування мультимодальної програми швидкого       
відновлення» за спеціальністю 14.01.07 «онкологія». 

2017 – по даний час Старший науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин органів       
черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту       
раку. 

2016 – по даний час Куратор курсу «лапароскопічна колоректальна хірургія». 
Центр хірургічних інновацій на базі національного інституту хірургії та         
трансплантології ім. Шалімова. 

 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 

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

Високий рівень комунікації отримано під час виступів на міжнародних 
конференціях  

Комп’ютерні навички Microsoft windows 10 досвідчений користувач  
Microsoft Office 2016 досвідчений користувач 
IBM SPSS v.23 користувач базового рівня 
StatSoft Statistica v.10 користувач базового рівня 
Pinnacle Studio 19 користувач базового рівня 

Професійні навички (з числа 
не зазначених вище)  

 

Області професійних 
інтересів 

Хірургічне лікування колоректального раку, променева та хіміопроменева 
терапія раку прямої кишки, мультивісцеральні резекції при поширеному раку 
яєчників  

 
 
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 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Makhmudov/publications 
Проекти  Листопад 2010 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.       

Шупика «Поглиблений курс зі статистики в медичних та        
біологічних дослідженнях», Київ, Україна; 

2010 – 2011 Участь в ІІІ фазі клінічного дослідження «Global Investigation of         
Therapeutic Decisions in Hepatocellular Carcinoma and of Its        
Treatment With Sorafenib (GIDEON) Trial», співдослідник; 

2010 – 2012 Участь у ІІІ фазі клінічного дослідження «ABI-007(Albumin-bound       
Paclitaxel) Plus Gemcitabine Versus Gemcitabine in Metastatic       
Adenocarcinoma of the Pancreas», співдослідник; 

Липень 2016 Співавтор Уніфікованого клінічного протоколу первинної,     
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)     
медичної допомоги «Колоректальний рак» (Затверджено     
наказом МОЗ України № 703 від 12.07.2016) Посилання:        

 



  
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_703_KolRak/2016_703_
YKPMD_KolRak.pdf 

Листопад 2016 Участь за грантовою програмою у курсі «ESO Course on Molecular          
Diagnostics, Genomics and Epigenetics in Clinical Oncology», Рим,        
Італія 

Березень 2017 Курс спеціалізації на базі Державного експертного центу МОЗ        
України “Належна клінічна практика (Good Clinical Practice (GCP).        
Регулювання проведення клінічних досліджень” (сертифікат №      
2590), Київ, Україна. 

Участь у наукових спільнотах та товариствах 
 

Липень 2013 – по даний час Європейське товариство клінічних онкологів     
(ESMO) 
Листопад  2014 – по даний час Британське товариство з прискореної реабілітації     

після хірургічних втручань (ERAS UK) 
Квітень 2016 – по даний час Всесвітнє товариство з прискореної реабілітації після      

хірургічних втручань 
Серпень 2016 – по даний час Європейське співтовариство з ентерального та     

парентерального харчування (ESPEN) 
Грудень 2014 – по даний час Міжнародна асоціація хірургів, гастроентерологів та     

онкологів (IASGO) 
Липень 2016 – по даний час Українська спілка хірургічної онкології (USSO) 
Липень 2016 – по даний час             Асоціація онкологів України 

Конференції  Липень 2010 Участь в Курсі з клінічної онкології для студентів медичних вузів          
- ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students,         
Іоанніна, Греція; 

Липень 2013 Постерна презентація на 15му Всесвітньому конгресі ESMO 17th        
World Congress on Gastrointestinal Cancer, Барселона, Іспанія; 

Листопад 2014 Постерна презентація на науково-практичній конференції «4th      
Enhanced Recovery After Surgery UK Society», Саутгемптон,       
Велика Британія; 

Грудень 2014 Доповідь на науково-практичній конференції «International     
Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists»,      
здобуття наукового гранту, Відень, Австрія; 

Квітень 2015 Постерна презентація та здобуття гранту на конгресі «ESMO 17th         
World Congress on Gastrointestinal Cancer», Барселона, Іспанія; 

Квітень 2016 Постерна презентація на конференції «4th World Enhanced       
Recovery After Surgery Society Conference», Лісабон, Португалія 

Жовтень 2016 Учасник конгресу «4th World Rectal Cancer Congress», Рим,        
Італія 

Листопад  2016 Постерна презентація та приз за найкращу доповідь на        
конференції «6th Enhanced Recovery After Surgery UK Society»,        
Кардіфф, Велика Британія. 

Грудень 2018 Постерна доповідь на науково-практичній конференції     
«12th European Colorectal Congress (ECC) 2018»,      
Сент-Галлен, Швейцарія. 

Цитування Індекс Хірша 4, кількість цитувань – 26 (Scopus) 
Сертифікати 1. Інтернатура за спеціальністю «клінічна онкологія». Кафедра онкології, Національний        

медичний університет імені О.О. Богомольця; відділення пухлин органів черевної         
порожнини та заочеревинного простору (2010-2012). Отриманий сертифікат       
спеціаліста.  

2. Спеціалізація з онкохірургії. Кафедра онкології, Національна медична академія        
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2012-2014). Отриманий сертифікат        
спеціаліста з онкохірургії. 

 
 

 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_703_KolRak/2016_703_YKPMD_KolRak.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_703_KolRak/2016_703_YKPMD_KolRak.pdf

