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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 «Human anatomy», магістр, 1 курс, практичні заняття 

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

З 2020 року по теперішній 
час 

Посада: асистент кафедри хірургії 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, 
Україна, http://biology.univ.kiev.ua 

з 2020 доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. 
2019 - 2020 доцент кафедри хірургії №4. 
2014-2018 працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. 
2008 - 2019 асистент кафедри хірургії №4. 
2004 - 2007 стипендіат Кабінету Міністрів України. проходив навчання в очній аспірантурі 

на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця. 
2002 - 2008 голова Ради молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця. Організував та провів 

12 міжнародних конференцій. 
2000-2002 працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О.           

Богомольця, одночасно проходив навчання в інтернатурі за фахом “Хірургія”.  
 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

 

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


 
з 2020 доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. 

2019 - 2020 доцент кафедри хірургії №4. 
2014-2018 працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. 

2010 по 2013 проходив навчання в Академії державного управління при президенті України 
на факультеті державного управління у сфері охорони здоров’я. Отримав 
диплом магістра державного управління. 

2010 захистив кандидатську дисертацію на тему “Тромболітична терапія гострих 
венозних тромбозів (експериментально-клінічне дослідження)”. 

2002 - 2008 голова Ради молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця. Організував та провів 
12 міжнародних конференцій. 

3 2002  зарахований на посаду лікаря-хірурга відділення серцево-судинної хірургії       
ОКЛ, де й працює по цей час. 

2000-2002 працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О.           
Богомольця, одночасно проходив навчання в інтернатурі за фахом “Хірургія”.  

2000  за кращу студентську наукову роботу отримав премію АМН України. 
1997 - 2001 голова студентського наукового товариства імені О.А. Киселя.  
1994 - 2000 навчався в НМУ імені О.О. Богомольця. Під час навчання активно займався           

громадською роботою.  
1989 - 1992 Навчався в Київському медичному училищі № 4, яке закінчив з відзнакою. 

 
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 використання програмного забезпечення для створення мультимедійних      
презентацій та обробки цифрових зображень. 

Професійні навики (із числа 
не зазначених вище)  

спеціалізація з «судинної хірургії», вища кваліфікаційна категорія з «хірургії». 

Області професійних 
інтересів 

Судинна хірургія, абдомінальна хірургія, 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 Є автором та співавтором 85 друкованих наукових праць, у тому числі 3 деклараційних             
патентів, навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 2,4», має більше 50            
виступів на конференціях, з’їздах, конгресах. 

Проекти  Володіє широким спектром оперативних втручань у судинній хірургії, абдомінальній та          
загальній хірургії, впроваджує у практику сучасні методи діагностики та лікування          
хірургічних захворювань. 

Конференції  1. V з'їзд судинних хірургів, флебологів та  ангіологів України Київ, готель  
“Братислава” 19-21 квітня 2017  

2. ХХІV з’їзд хірургів України Київ, «Український Дім» 26-28 вересня 2018 
3. Актуальні питання флебології Яремче 5-7 липня 2018 
4. Optimizing VTE Management: evidence and experience across the world, Dubai, UAE,           

19-20 october 2018  
5. 19-th  Annual Meeting of the European Venous Forum, Athens, Greece, 28-30 June 2018 

Цитування Індекс Хірша 2 
Сертифікати Сертифікат рівня володіння англійською  В2 British counsil 
 

  


