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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук 

Вчене звання  Старший дослідник 

Посада Доцент 

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
З 2018 року по теперішній час «Анатомія людини» (1 семестр) 

«Клінічна анатомія та оперативна хірургія» (2 семестр) 

 

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

З 2018 року по теперішній час Посада: доцент 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 

з 2019 доцент кафедри хірургії  

2018 доцент кафедри фундаментальної медицини 
 
 
 

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

2019 Києво-Могилянська Бізнес Школа 

Спеціальність: Менеджмент, стратегічне управління (E x e c u t i v e  M B A) 
2016 Національна війсково-медична академія 

Спеціальність: Організація охорони здоров’я. 
2017 Стажування в урологічному центрі Шефілд, Великобританія, січень – травень. 

mailto:yatsyna@gmail.com
http://biology.univ.kiev.ua/


 

  

2014-2017 Національна академія державного управління при Президентові України 

Спеціальність: Державне управління. Отримав диплом магістра Державного 
управління 

2015 Федеральний університет Ріо де Жанейро, Університетська клініка Гаффри, 6 січня – 

19 лютого 2015 року -  стажування з пластичної реконструктивної хірургії. 

Кулкарні ендохірургичний інститут та центр реконструктивної урології, Індія, 17 

лютого-12 березня  2015 року  - реконструкція уретри. 
Штат Вірджинія, Норфолк, відділення реконструктивної урології. 

2013-2015 Клінічна ординатура за спеціальністю: Онкологія. 

2010 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Інтернатура за 
спеціальністю «Онкологія». 

Стажування: Comprehensive Urological Laparoscopy at the Aesculap Akademie in Berlin, 

Germany. The course is offered in association with the Royal College of Surgeons of 
England. 

Стажування: Urologishe Klinik Diakonissenkrankenhaus Dresden , hospitatation. 

2009  Курс оперативної лапароскопії, Тубінген, Німеччина.  

 Курс лапароскопії , продвинутий курс лапароскопічної простатектомії Стокгольм,          

Швеція. 

2008-2014 Щорічні місячні курси стажування в Мозамбіку, м. Мапуто, центральний шпиталь 

країни,  відділенні урології 

2006-2008 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Інтернатура 

за спеціальністю «Урологія».  

2000-2006 Навчався у Вінницькому державному медичному університеті 
Спеціальність: Лікувальна справа. Диплом з відзнакою 

 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська (вільно) 

Іноземна мова 3 Португальська (вільно) 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Кваліфікаційна категорія спеціаліста з «онкології».  
Вища кваліфікаційна категорія з спеціальності «урологія». 

Області професійних інтересів Онкоурологія, реконструктивна хірургія органів малого тазу. 

Науково-дослідна робота Участь в розробці методичних рекомендацій Національного інституту раку  з 

неад’ювантної поліхіміотерапії в лікуванні хворих на м’язово-інвазивний рак сечового 
міхура (2014 рік), з ранньої діагностики та профілактики кістних метастазів у хворих 

на нирковоклітинний рак (2015 рік) та особливостей діагностики та факторів 
прогнозу нирково-клітинного раку (2011 рік). 

Створення центру «Центр реабілітації хворих із дизфункціями органів тазового дна», 

метою якого є впровадження комплексного інноваційного підходу до лікування 
хворих із дизфункцією органів тазового дна в Україні. 

 
 
 
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 Автор 112 наукових робіт. 

Співатор 5 підручників, 1 з яких у видавництві «Springer» 
Адаптування європейських протоколів  та стандартів ведення хворих «Клінічні рекомендації з 

онкоурологічних захворювань» під егідою Європейскої спілки урологів для використання 
українськими лікарями в практиці (270 сторінок).  

Переклад та наукове редагування «Рекомендації щодо лікування раку статевого члену». 

Патенти Являюсь автором 21 патента на винахід та корисну модель. 



   

 

Нагороди Отримав золоту медаль 27-29 вересня 2012 року на конкурсі країн СНГ «VII міжнародний салон 

винаходів та нових технологій «Новий час»  в  м. Севастополі за розробку уродинамічної 

системи та нової методики проведення урологічних та проктологічних обстежень. 

Звання Присвоєно почесне звання заслуженого лікаря України (Указ Президента України від 1 грудня 

2015 року №670).  

Членство в 
академіях 

Є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів EAU, Американської асоціації урологів AUA, 

Міжнародної асоціації урологів SIU, Ендоурологічної спілки, Endourological Society. 

Конференції  Активна участь у міжнародних науково-практичних конференціях, світових конгресах, 

переважно з доповідями  та розробками  власних методик і методів в сфері онкоурології. 

Сертифікати Сертифікат з вимог належної клінічної практики (GCP) та їх дотримання при проведенні клінічних 

випробовувань в Україні №2986 від 03.03.1012 року. 

 


