
   

 

 

     Curriculum Vitae    Бурлака А.А. 

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Бурлака Антон Анатолійович   
 

 

Вул. М. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна 

+38 (044) 259-01-86; fax +38 (044) 259-02-73 
nir.burlaka@gmail.com  

 
 
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  Scopus Author ID 2246578 

 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат медичних наук 

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  

 

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

З 2019 року по теперішній час Посада  асистент 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна, 
http://biology.univ.kiev.ua 

Сфера діяльності або сектор Освіта 
 
 

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

2018 Відвідування  «Європейської школи хірургічної ультрасонографії», Мілан, Італія. 

2017 Запланована  дисертаційна робота на ступінь доктора медичних наук «Метаболічні 

та стромальні предиктори метастатичного колоректального раку з метахронним 
метастазом у печінку: контроль раннього прогресування, обґрунтування методики 

комбінованого лікування». 

2015 Резидент відділення лапароскопічної хірургії, Національний інститут хірургії та 
трансплантології ім. А. А. Шалімова Національної академії медичних наук України. 

хірург та головний науковий співробітник відділу живота Національного інституту 

раку. 

2016 Захист кандидатської дисертації 

2014-2016 Аспірантура  в Національному інституті раку 

2013-2014 Стажування  (онкохірургія) в Національному інституті раку 

2011-2014 Резидент черевного відділення Національного інституту раку. 

2010-2012 стажування та магістратура (онкологія) в Національному інституті раку 
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2009-2013 Співдослідник  клінічних досліджень (HGS 1012 - C 1103 та СО-101). 

2008-2010 Резидент відділення раку молочної залози Київської міської онкологічної лікарні. 

2008 Закінчив  Національний медичний університет імені 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 Office, Photoshop, SPSS 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  
Ультразвукова інтраопераційна навігація. 

Області професійних інтересів хірургія раку печінки та шлунку, експериментальна онкологія  

 
 
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 Загалом опубліковано більше 100 робіт. Найвагоміші публікації: 
1. Burlaka, AA, Kolesnik, OO. Parenchyma sparing multicomponent liver resection strategy for 

multiple bilobar synchronous colorectal cancer metastasis. Clin Case Rep. 2020; 00: 1– 6. 
https://doi.org/10.1002/ccr3.2742   

2. Resection and simultaneous reconstruction of the infrarenal aorta and inferior vena cava – 
case report / O. Vasiliev, A. Burlaka, V. Dorozhynskiy, O. Kolesnik // Pol. Przegl. Chir. – 2019. – 

V. 91, № 3. – Р. 43–46. 

3. Rectal Cancer: Redox State of Venous Blood and Tissues of Blood Vessels from Electron 
Paramagnetic Resonance and Its Correlation with the Five-Year Survival / A.P. Burlaka, A.V. 

Vovk, A.A. Burlaka, M.R. Gafurov,  K.B. Iskhakova, S.N. Lukin // BioMed Res. Int. – 2018. –  V. 
2018. – 7 р. (ID 4848652)  

4. Tumor-associated redox state in metastatic colorectal cancer / А.P. Burlaka, І.І. Ganusevich, 

А.А. Burlaka, S.V. Virko, О.О. Kolesnik // Exp. Oncol. – 2019. – V. 41, № 2. – Р. 148–152.  
5. DNA oxidation in patients with metastastic colorectal cancer: clinical significance of 8-hydroxy-

deoxyguanosine as an independent prognostic factor / A.A. Burlaka, A.V. Vovk, A.P. Burlaka, 
O.O. Kolesnik // Exp. Oncol. – 2019. – V. 41, № 1. – Р. 26–31.  

6. Metabolic changes from liver regeneration after metastatic colorectal cancer surgery / A. 
Burlaka, V. Zvirych, V. Dorozhinskiy, O. Vasiliev, A. Vovk, V. Orel, O. Kolesnik // Nowotwory J. 

Oncology. – 2017. – V. 67, № 2. – Р. 121–126.  

7. Молекулярні предиктори відновлення функції печінки у хворих, оперованих з приводу 
метастатичного колоректального раку / О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, О.В. Васильєв, В.В. 

Звірич, В.І. Дорожницький, А.В. Вовк, Л.В. Бабак //  Клін. хірургія. – 2017. – № 7 (903). – 
С. 13–16. 

Проекти   



   

 

Конференції  1. «Colorectal liver metastases – timing and surgical approaches» – EDS Postgraduate course, 
April 4–6, 2019, Kyiv – усна доповідь.  

2.  «Хірургія печінки при метастатичному колоректальному раку: зняття обмежень» – 

науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування 
онкологічних захворювань», 22 березня 2019 р., м. Київ – усна доповідь. 

3. «Програма швидкого відновлення (ERAS) при резекціях печінки: сучасний стан та 
протиріччя» – науково-практичний семінар «Компоненти програми прискорення 

відновлення після хірургічних втручань (ERAS) у клінічній практиці, 7 грудня 2019 р., 

Київ. – усна доповідь. 
4. «Хірургічна тактика при не колоректальних та нейроендокринних метастазах в печінку» 

– «Інновації в медицині – здоров`я нації» : Х Ювілейний Міжнародний медичний форум,  
17–19 квітня 2019 р., м. Київ. – усна доповідь. 

5.  «Liver surgery in metastatic colorectal cancer patients» – EFR 11th International congress. 

April 24–27, 2019, Vienna – постерна доповідь. 
6. «Ішемія – фактор онкологічного прогнозу хворих на метахроннометастазуючий 

колоректальний рак» – «Інновації в медицині – здоров`я нації» : ІХ Міжнародний 
медичний форум,  25–27 квітня 2018 р., м. Київ. – усна доповідь. 

7. «Перед та інтраопераційна променева діагностика у хворих на метахронно 
метастазуючий колоректальний рак» – «Інновації в медицині – здоров`я нації» : ІХ 

Міжнародний медичний форум,  25–27 квітня 2018 р., м. Київ. – усна доповідь. 

8.  «Long-term survival for colorectal cancer with liver metastases» –27th World Congress 
International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), 

November 20–22, 2017, Lyon, France – усна доповідь. 
9. «Сучасні підходи в лікуванні раку товстої кишки із синхронними метастазами в печінку» 

– науково-практична конференція «Сучасні технології в хірургії пухлин шлунково-

кишкового тракту», 12–13 травня 2017 року, м. Чернівці – усна доповідь. 
10. «Лікування хворих на метастатичний колоректальний рак з синхронним ураженням 

печінки» – ІV з’їзд колопроктологів України за міжнародною участю, 26–28 жовтня 2016 
р., Київ – усна доповідь. 

11. «Сучасні підходи в лікуванні синхронних метастазів колоректального раку» – XIII з’їзд 
онкологів та радіологів України, 26–28 травня 2016 р.,  Київ – усна доповідь. 

12. «Complications and survival of patients with colorectal cancer and synchronous liver 

metastasis depending on surgical strategy» – 26th World Congress International Association 
of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), September 8–10, 2016, Seoul, 

Korea – усна доповідь. 
13. «The Functional Status of Hepatocytes in Terms of Acute Liver Failure» – 26th World Congress 

International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), 

September 8–10, 2016, Seoul, Korea – постерна доповідь. 

Цитування Індекс Хірша 3, кількість цитувань – 19 (Scopus) 

Сертифікати Сертифікати участі в конференціях. 

 


