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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор філософії 

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 «Загальна хірургія», магістр, 3 курс, практичні заняття 

У попередні періоди «Human anatomy», магістр, 1 курс, практичні заняття 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2021 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 

2018  асистент кафедри хірургії №4. 

2016 - 2020 Проходила навчання в заочній аспірантурі на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О. 

Богомольця. 
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2011-2014 Проходила навчання в інтернатурі за фахом “Хірургія” кафедри хірургії №4 НМУ 

ім. О.О. Богомольця 

 
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
2021 

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Хірургічні методи 

профілактики та лікування ротації протезів молочних залоз при 

субмускулярній аугментаційній мамопластиці». 
2017 Стажування в Ст окгольм и клі ніка пластичної хі рургії Akade mikl inike n’s 

2018 Стажування в Штутгар д клі ніка Marienhosp ital в в ідді лені пластичної т а реко нструкт ив ної хіру ргії 

2018 стажування в клі ніці Маямі США 

2014-2016 Проходила навчання в клінічній ординатурі за фахом “Хірургія” на кафедрі хірургії 

№4 НМУ ім. О.О. Богомольця.  

2011-2014 Проходила навчання в інтернатурі за фахом “Хірургія” на кафедрі хірургії №4 НМУ 

ім. О.О. Богомольця.  

2005 - 2011 навчалася в НМУ імені О.О. Богомольця. 

 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська (рівень В2) 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримано під час виступів на міжнародних 

конференціях.  

Комп’ютерні навички використання програмного забезпечення для створення мультимедійних 

презентацій та обробки цифрових зображень. 

Професійні навики (із числа 

не зазначених вище)  

спеціалізація з «пластичної хірургії»,друга кваліфікаційна категорія з «хірургії». 

Області професійних інтересів Пластична хірургія 

 
 
 
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 Є автором та співавтором 15 друкованих наукових праць, у тому числі 2 деклараційних патентів, 

має більше 10 виступів на конференціях, з’їздах, конгресах. 

Проекти  Володіє широким спектром оперативних втручань у пластичній хірургії та загальній хірургії, 

впроваджує у практику сучасні методи діагностики та лікування хірургічних захворювань. 

Конференції   

Цитування Індекс Хірша 1 

Сертифікати Сертифікат рівня володіння англійською  В2 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

 


