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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Молочек Наталія Володимирівна  
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Стать Ж | Дата народження  18.09.1968  | Громадянство  Україна 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) К.м.н., педіатрія  

Вчене звання   

Посада Доцент  

Кафедра Фундаментальної медицини 

Факультет/інститут ННЦ Інститут біології та медицини 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень, бакалавр, 

5-й семестр, лекції та практичні заняття. 

2. Загальна хірургія з оцінкою результатів досліджень, 
бакалавр,   6-й семестр, лекції та практичні заняття. 

 

У попередні періоди 1. Педіатрія, бакалавр, спеціаліст, 3-6 курси (2008-2017) 
2. Педіатрія, спеціаліст, 3-6 курси (1996-2004) 

 

 

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

(З 2008 по 2017) Посада  Завідуючий курсом педіатрії кафедри внутрішніх хвороб 

Міжнародна академія екології та медицини, Харківське шосе, 121, Київ 

http://maem.in.ua 

mailto:vi-2004@ukr.net


 

  

• Викладацька і методична робота на кафедрі 
• Читання лекцій по курсу педіатрія для студентів 3-6 курсів 

• Розробка та організація навчального процесу кафедри  

• Розподіл і контроль кадрової роботи 
• Розробка методичних рекомендацій з курсу педіатрія 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2004 по 2006) Керівник освітнього центру «МІКСТ» 

Представництво «Альпенфарма АГ», вул. Лісова, 31, Пуща-Водиця, 04075, 
http://www.alpenpharma.com 

  Створення освітнього центру в системі післядипломної медичної освіти: 
• Розробка програм лекційних циклів для курсантів системи післядипломної освіти 

(лікарі і провізора) 

• Розробка системи освітніх циклів з системі післядипломної освіти по всій Україні 
(близько 3000 курсантів щорічно) для педіатрів, лорів, гінекологів, терапевтів, сем. 

лікарів, провізорів 
• Видання щоквартального науково-популярного журналу «Аптечка» 

• Розробка протоколів клінічних досліджень, контроль проведення КД, підготовка і 

редагування статей у спеціалізованій пресі 
• доповіді на медичних конгресах і конференціях Україні 

• проведення тренінгів для провізорів аптечних мереж і лікарів 

 

(З 1998 по 2004) Асистент кафедри педіатрії №4 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

Бул. Шевченка, 13, www.nmu.ua 

• Викладацька і методична робота на кафедрі 

• Проведення практичних занять по курсу педіатрія для студентів 3-5 курсів 
• Розробка та організація навчального процесу кафедри 

• Розробка методичних рекомендацій з курсу педіатрія 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

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

( З 2000 по 2000) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

Бул. Шевченка, 13, www.nmu.ua 

Курс «Актуальні проблеми педагогіки та педагогічної психології», посвідчення 2000. 

(З 1996 по 1999) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 
Бул. Шевченка, 13, www.nmu.ua 

Навчання в аспірантурі, дисертація «Особливості нейро-ендокринної регуляції у 
дітей з вегетативними дисфункціями»  

Кандидат медичних наук, 14.01.10  педіатрія. 

(З 1997 по 1997) Київська медична академія післядипломної освіти, ТУ 

«Рефлексотерапія та захворювання нервової системи» посвідчення 125/11 

(З 1997 по 1997) Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, ТУ 
«Електронейроміографічні методи дослідження», посвідчення 4/97 

(З 1994 по 1996) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

Бул. Шевченка, 13, www.nmu.ua 

Магістратура, кафедра педіатрії №4 

Захист магістерської роботи «Особливості нейро-ендокринної регуляції у дітей з 

вегетативними дисфункціями» 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Ураїнська, російська 

Іноземна мова 1 Англійська B2 

Комунікаційні компетентність Під час роботи в міжнародній фармацевтичній компанії отримала гарні навички 

бізнес-комунікацій. Маю великий досвід проведення тренінгів як в Україні, так і в 
країнах ЄС .  

http://www.alpenpharma.com/


   

 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Здійснювала  керівництво медичним направленням (у якості медичного директора) 

у складі міжнародного маркетингового відділу: 
• Стратегічне планування медичної маркетингової активності в 15 країнах 

Міжнародного відділу Альпен Фарма АГ 

• Розробка мотиваційної програми та програми навчання для співробітників 
Міжнародного відділу, який складався з 9 продакт-менеджерів, 14 кантрі-

менеджерів і 98 медичних представників. 
• Спільна робота з відділом реєстрації по реєстрації нових продуктів і перереєстрації 

вже наявних продуктів. 

Інші комп’ютерні навички Вільно володію основними комп’ютерними програмами 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

1. Внешний тренинг по сегментированию рынка и определения стратегии и 

тактики промоционной активности. 

2. Международный тренинг по клиническим исследованиям 2008 (Греция). 

3. Международный тренинг по формированию  лояльности клиента (Германия). 

2009 

4. Международный тренинг «Техника ведения переговоров»  2010 (Германия, 

Карлсруэ) 

5. Международный тренинг по делопроизводству и деловым стилям общения с 

зарубежными партнерами. 2010 

Області професійних інтересів Механізми нейрон-гуморальної регуляціі у дитей з вегетативними дисфункціями,                                          

особливості  пароксизмальних форм вегетативних дисфункцій; використання препаратів                         

з високим профілем безпеки у дітей с запальними захворюваннями дихальних шляхів;                                       

корекція функціональних порушень  у дітей раннього віку. 

 

 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Автор понад  40 наукових публікацій. 1. С.О.Мокія-Сєрбіна, Т.К. Мавруполо, Н.В. Молочек, Н.В. 

Василенко, В.В. Чечель« Можливості та перспективи застосування інфлюциду для класичної 
профілактики ГРВІ»ПАГ. -2009.- N6.- С.41-47. 2. Майданник В.Г., Митюряева И.А., Абабков В.В., 

Борзенко И.А., Молочек Н.В.«Бронхіти у дітей: терапія з точки зору доказової медицини»ПАГ. 

2011; 73(6):49-54. 3. Майданник В.Г., Митюряева И.А., Абабков В.В., Борзенко И.А., Молочек 
Н.В., Рыбачок О.В.« Клинико-лабораторные показатели эффективности и безопасности 

фитотерапевтического лечения острого бронхи та у детей с позиции доказательной 
медицины»Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 2012;2(110):377-

390. 4. Майданник В.Г., Митюряева И.А., Абабков В.В., Борзенко И.А., Молочек Н.В., Рыбачок 
О.В.  « Возможности альтернативной терапии в лечении острах бронхитов у детей с точки 

зрения доказательной медицины»Сборник материалов XVI Конгресса педиатров “Актуальные 

проблемы педиатрии» (24-27 февраля 2012, Москва).- М., 2012. – С.445. 5. Майданник В.Г., 
Мітюряєва І.О., Кухта Н.М., Кулик В.О., Гнилоскуренко Г.В., Молочек Н.В.«Клініко-

інструментальні критерії ефективності різних схем лікування дітей з пароксизмальною 
вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта» Проблеми клінічної 

педіатрії. 2014;3(25):4-11. 6.  Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Кухта Н.М., Кулик В.О., 

Гнилоскуренко Г.В., Молочек Н.В.« Діагностичні особливості вегетативних дисфунцій у дітей при 
наявності рецидивуючої патології дихальної системи» Проблеми клінічної педіатрії. 

2014;3(25):12-20.7. Майданник В.Г., Абабков В.В., П. Клемент,  Митюряева И.А.,Ю. Буркарті, 
Молочек Н.В.«Ефективність застосування гомеопатичного комбінованого препарата при 

лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей дошкільного віку»  Міжнародний журнал 
педіатріх, акушерства та гінекології. 2017; Том. 11 № 3: 67-78. 

 

Презентації  Щорічно виконується більше 50 презентацій для лікарів, медичних сестер та провізорів 

Конференції Кожного року маю більш 20 доповідей на конференціях для педіатрів, фармацевтів, сімейних 

лікарів (Україна, Білорусь, Грузія, Молдова) 

 
 



 

  

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 

 
 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


