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Стать Ч | Дата народження 11.06.1979  
 Громадянство Україна   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія 

Вчене звання   

Посада  доцент 

Кафедра  фундаментальної медицини 

Факультет/ ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», магістр, 2-й 

курс, лекції, практичні заняття 

2. «Фізіологія», магістр, 2-й курс, практичні  заняття 

У попередні періоди 1. «Оперативна хірургія та топографічна анатомія», 2-й 

курс, лекції, практичні заняття 

2. «Фізіологія», 2-й курс, практичні  заняття 

 

 



   

 

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

(З 09.2018 до теперішнього 
часу) 

Доцент кафедри фундаментальної медицини 

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна  

http://biology.univ.kiev.ua 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)  
Викладання дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» (проведення 

практичних занять та читання лекцій) англійською мовою 
Викладання дисципліни «Фізіологія» (проведення практичних занять) англійською 

мовою 

Сфера діяльності або сектор / Освіта  

(З 09.2016 по 04.2018) Асистент кафедри фізіології  
Викладання дисципліни «Фізіологія» українською мовою 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна  

http://nmu.edu.ua 

Сфера діяльності або сектор /Освіта 

(З 05.2004 по 12.2014) Асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Викладання дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» 
(проведення практичних занять та читання лекцій) українською та англійською 

мовами 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна  

http://nmu.edu.ua 

Сфера діяльності або сектор /Освіта 
 
 

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

(2008) Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.01 – 

нормальна анатомія. 

 

(2004) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
Інтернатура за спеціальністю «хірургія». 

 

(2002) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Спеціальність «лікувальна справа». 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, російська 

Іноземна мова 1 Англійська, вільно 

Іноземна мова 2  

Іноземна мова 3  

Комунікаційні компетентність Комунікативні навички у спілкуванні та вирішенні питань зі студентами, 

викладачами, науковцями 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Навички організаційної роботи отримав будучи відповідальним за організацію 
англомовної форми навчання та як керівник студентського наукового гуртка 

кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця (2008 – 2014 рр.)  

Цифрові компетенції Обробка інформації: Високий 

Комунікація: Високий 
Мережева та програмна безпека: загальний 

Вирішення проблем: загальний 

Інші комп’ютерні навички Впевнений користувач MS Office (Excel, Power Point, Word, WordPad), Picture Manager, 
Photoshop, Outlook Express, Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer. 

Операційні системи Windows XP/7, Mandriva Linux. 

http://biology.univ.kiev.ua/
http://nmu.edu.ua/
http://nmu.edu.ua/


   

 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Гістологічні: виготовлення гістологічних препаратів 

Біохімічні та аналітичні: приготування розчинів; титрування. 
Експериментальна хірургія: моделювання патологічних станів та їх корекція 

Світлова мікроскопія 

Електронна мікроскопія 
Спеціалізоване програмне забезпечення: ImageJ; STATISTICA 6.0 for Windows 

Області професійних інтересів Фізіологія, клінічна анатомія, 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 1. O.M.Slobodian, V.Yu.Yershov, H.Ya.Kostiuk, V.I.Pivtorak. Clinical Anantomy and Operative 

Surgery: textbook. Ed. by V.Yu.Yershov. Kyiv, ‘Medicine’ Publishers. – 2018. – 504 pp. 
2. О.О.Лінник, К.В.Тарасова, В.І.Носар, Т.І.Древицька, В.Ю.Єршов. Нові аспекти 

кардіопротекції при оксидативному стресі. – Матеріали Підсумкової LX науково-практичної 

конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвяченої 60-річчю 
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – 

Тернопіль, 2017. – с.29.  
3. О.П.Антонюк, Т.М.Бойчук, Б.М.Боднар, В.Ю.Єршов. Ембріопатогенез атрезії тонкої і товстої 

кишок (методичні рекомендації) (12.14/347.14). – Чернівці, 2014. – 24 с. 
4. О.П. Антонюк, В.Ю. Ершов. Морфофункциональная характеристика двенадцатиперстной 

кишки при атрезии у новорожденных. –  Материалы научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы морфологии“. – Самаркандский государственный медицинский 
институт. – 2013. – c. 10-11.  

5. О.П. Антонюк, В.Ю. Єршов. Гемомікроциркуляція при атрезії стінки кишки у 
новонароджених. – Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції  з міжнародною 

участю ”Актуальні питання сучасної перинатології”,  м. Чернівці, 4-6 квітня 2013. – с. 3-7. 

6. О.П. Антонюк, В.Ю. Єршов. Особливості інтрамурального нервового апарату при атрезії 
стінки кишки у новонароджених. – Таврический медико-биологический весник. – 2013. – 

Т. 16, № 1, ч. 2 (61). – с. 4-6. 
7. О.П. Антонюк, В.Ю. Ершов. Морфофункциональная характеристика структуры стенки 

подвздошной кишки при атрезии у новорожденных. – Сборник статей научно-

практической конференции, посвященной памяти профессора В. П. Юрченко “Весенние 
анатомические чтения”, Гродно, ГрГМУ, 2013. – с. 7-11. 

8. В.Ю.Єршов, О.Б.Кобзар, Н.Ю.Радомська. Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного 
русла стравоходу в умовах портальної гіпертензії в експерименті. – Вісник наукових 

досліджень. – 2013. – №4. – с. 95-97. 
9. О.Б. Кобзар, С.В. Дорошенко, М.В. Пархоменко, В.Ю. Єршов,  К.О. Прокопець. 

Застосування статистичних методів при обгрунтуванні ефективності нових інформаційних 

технологій у викладанні морфологічних дисциплін у вищій медичній освіті. - Матеріали ІУ 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Статистичний та 

інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях» (SIAD-2013), 
Луганськ, ЛДМУ, 11-22 березня 2013. – с. 59-60. 

10. Єршов В.Ю., Кобзар О.Б., Прокопець К.О. Гемомікроциркуляторне русло шлунку в умовах 

експериментальної портальної гіпертензії. – Збірник наукових робіт учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних 

трансформаційних процесів», м. Львів, 12-13 квітня 2013 р. – с. 78-80. 
11. Єршов В.Ю, Дорошенко С.В., Радомська Н.Ю., Пархоменко М.В., Прокопець К.О. 

Ультрамікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторно-го русла кардіального відділу 
шлунку в умовах експериментальної портальної гіпертензії. – Таврический медико-

биологический вестник. – Т.16, №1. – с. 93-95. 

Презентації   

Проекти   



   

 

Конференції Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної 

медицини», присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського.  Тернопіль, 2017. 

Научно-практическая конференция “Актуальные проблемы морфологии“. Самаркандский 

государственный медицинский институт, 2013. 
Науково-практична інтернет-конференція  з міжнародною участю ”Актуальні питання сучасної 

перинатології”. Чернівці, 2013. 
Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора В. П. Юрченко “Весенние 

анатомические чтения”. Гродно, ГрГМУ, 2013. 

IY Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Статистичний та інтелектуальний 
аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях» (SIAD-2013). Луганськ, ЛДМУ, 2013. 

Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика в умовах сучасних 
трансформаційних процесів». Львів, 2013. 

Семінари   

Премії та нагороди   

Членство в 
організаціях 

 

Посилання  

Цитування  

Курси Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія» 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 

2007, 2009, 2013  

«Організація та управління науковими дослідженнями» 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

2011 

«Біоетична експертиза» 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
2005 

Сертифікати Учасник міжнародних конференцій 
 

ДОДАТКИ 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 

 
 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 


