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PERSONAL INFORMATION    Kurovska Valentina Olehivna 

 
  

 03127, Akademika Hlushkova Avenue, 2, Educational and Scientific Center "Institute of Biology 
and Medicine" of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the city of Kyiv, Ukraine 

 +38 (044) 521 32 99    
 kurovska@univ.net.ua 

 
 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  
https://www.researchgate.net/profile/Kurovska_Valentyna 
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-7295-5549 
 
Gender F  | Citizenship Ukraine 

 

Scientific degree (degree, specialization) Candidate of Medical Sciences / Doctor of Philosophy (PhD) in 

Medicine, 14.03.04 – pathological physiology 

Academic rank - 

Position Assistant 

Department Anatomy and pathological physiology 

Faculty / institute ESC “Institute of Biology and Medicine”  

Part-time position Assistant of the Fundamental medicine department 
 

Educational Disciplines / subjects, which were taught by me: 
In the current year 1. Physiology, master, 2st course, lectures, lab. work 

In the previous periods 1. Patient care, master, 2st course, practical work 

 

EXPERIENCE OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-EDUCATIONAL WORK 
Period (strarting from the last one) Stage (description) 

 Position Assistant of the Anatomy and pathological physiology department 

Name of the organization ESC “Institute of Biology and Medicine,” Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, address (Kyiv, Hlushkova Ave., 2, http://biology.univ.kiev.ua/) 

 

Sphere of activity or sector Education  

 Position Assistant of the Fundamental medicine department 

Name of the organization ESC “Institute of Biology and Medicine,” Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, address (Kyiv, Hlushkova Ave., 2, http://biology.univ.kiev.ua/) 

 

Sphere of activity or sector Education  
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 Position Assistant of the Physiology department 

Name of the organization O.O. Bogomolets National Medical University, address (Kyiv, 
Taras Shenchenko Ave., 13, / https://nmuofficial.com) 

 

Sphere of activity or sector Education 
 Position Assistant of the Physiology department 

Name of the organization  
Bukovinian state medical university, address (Chernivtsi, Teatralna square, 2, 

https://www.bsmu.edu.ua) 

 

Sphere of activity or sector  Education  
 
 

TRAINING AND STORAGE 
Period (starting from the last one) Stage (description) 

 Wroclaw Medical University, Department of Physiology, Teacher skills training 

 

 Warsaw Medical University, Department of Experimental and Clinical Physiology, Teacher 

skills training  

 

 
PERSONAL SKILLS 

Name Level (description) 

Native language Russian, Ukrainian 

Foreign language 1 English (B2) 

Foreign language 2  

Communicative competence During the period of work at the position of assistant, I have acquired good interpersonal 

communication skills, ability to organize educational work, plan and make decisions. 

Organizational / managerial 

competence  

 

Digital competencies Information processing: High 
Communication: якщо доречно (-//-) 

Content creation (programs, sites): якщо доречно (-//-) 
Network and program security:  якщо доречно (-//-) 

Problem-solving:  якщо доречно (-//-) 

Other computer skills Experienced user. Good at using MS Office (Excel, Power Point, Word), e-mail (Outlook 
Express). Good at using various browsers (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer). 

Professional skills (not 

mentioned above)  

I have an experience in physiological and biochemical methods of research, methods of 

operative intervention in conditions of experiments on laboratory animals.  

Areas of professional interest Role of nitric oxide in the regulation of metabolic processes of an organism, 

psychophysiology 
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