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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)  

Вчене звання   

Посада Асистент  

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом Ординатор клініки торакальної хірургії НВМКЦ «ГВКГ», 
капітан медичної служби 

 

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 2018 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 

 
 

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

З 2013 по теперішній час Працюю в клініці торакальної хірургії з палатами для хіміотерапії Національного 
військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» 

2011-2013 Жовківська ЦРЛ Львівської області на посаді лікаря-хірурга 
2008-2011 Інтернатура за спеціальністю «Хірургія» 
2002-2008 Навчання в Львівському Національному медичному університеті імені Данила 

Галицького за фахом «Лікувальна справа» 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська (рівень В2) 

mailto:marta_khuda@ukr.net
http://biology.univ.kiev.ua/


 

  

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримано під час участі в сумісних навчаннях НАТО  

Комп’ютерні навички використання програмного забезпечення для створення мультимедійних 

презентацій та обробки цифрових зображень 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

спеціалізація з «торакальної хірургії», перша кваліфікаційна категорія з «хірургії» 

Області професійних інтересів торакальна хірургія, мамологія, онкологія, військова 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 Співавтор 13 наукових праць; патенту на корисну модель «Спосіб відеоендоскопічної лазерної 

візуалізації внутрішніх органів та плевральної порожнини» 

Проекти  Володію спектром оперативних втручань в мамології, торакальній хірургіі, загальній хірургії, 

військово-польовій хірургії. Готуюсь до затвердження теми кандидатської дисертації 

Конференції  1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання 
хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення в умовах воєнного і мирного 

часу». Одеса, 21-22 вересня 2017 р. 

2. Міжнародна Українсько - Польська науково-практична конференція «Бойова травма. 
Актуальні питання торакальної та легеневої патології». Львів, 20-21 жовтня 2017р. 

3. IV Міжнародна українська мамологічна конференція. Київ, 22-23 червня 2018р. 
4. XXIV з’їзд України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова. 

Київ, 26-28 вересня 2018р. 
5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні підходи в лікуванні 

раку легені». Київ, 19 квітня 2019р. 

6. Науково-практична конференція «Актуальні питання торакальної хірургії» (п’яті читання 
присвячені пам’яті професора Горовенка Г.Г.). Київ, 17 травня 2019р. 

7. Науково-практична конференція «Проблемні питання гнійних процесів шиї та 
середостіння». Київ, 20 грудня 2019р. 

8. Навчальний майстер-клас «Анатомічні імпланти Anatomical True Fixation Motiva». Київ, 22 

лютого 2020р. 

Цитування Індекс Хірша 0, кількість цитувань – 0 (Scopus) 

Сертифікати Сертифікат рівня володіння англійською. 

 


