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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Лікар-уролог 

Вчене звання   

Посада Асистент  

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом Лікар ультразвукової діагностики 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році Загальна хірургія  

У попередні періоди Пропедевтика внутрішніх хвороб  

 

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 

 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

2019р.  Спеціалізація з ультразвукової діагностики 

2017р. Передатестаційний цикл з урології 

2012р. Передатестаційний цикл з урології 

2005-2019р. Лікар-уролог ДУ ТМО МВС України по м. Києву 

2004р. Спеціалізація з урології 

1998-2004р. Лікар-уролог МК АРТЕМ 

1997р. Курси за проблематикою “Травма в урології” 

1994р. Курси за темою “Семіотика та діагностика урологічних захворювань” 

1993р. Місячне стажування в Госпіталі міста Остерсунд (Швеція) з загальномедичних 
питань. 

1992р. Курси за темою “Математичні методи обробки медичної інформації 

1991-1997р. Лікар-уролог МКЛ №25(зараз №9) 

1988-1990р. МНС НДІ Урології  

1986р. Інтернатура з хірургії 

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
mailto:homemy@ukr.net


 

  

1985-1988р. Лікар МКЛ №14 (Олександрівська) 

1985р. Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа” 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська (вільно) 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій при спілкуванні з пацієнтами та колегами. 

Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних для моделювання структури фізіологічних та 
патологічних процесів у людини. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію методами діагностики та лікування урологічних захворювань. 

Області професійних інтересів Оптимізація діагностичного та лікувального процесу урологічних захворювань з 
метою отримання кращих результатів лікування та мінімізації можливих побічних 
ефектів. Малоінвазивні методи діагностики та лікування урологічних захворювань. 

 
 

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  
Проекти   
Конференції   
Цитування  
Сертифікати  

 
 
 


