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Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних   

 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)  

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, 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 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 

 
 

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

з 2019 та по теперішній час Лікар-анестезіолог клініки Verum. 

2016-2019 Лікар-анестезіолог клініки МедСіті. 

2016 Отримав другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Дитяча анестезіологія».  
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – 
спеціалізація «Анестезіологія». 

2015-2016 Лікар-анестезіолог Міжнародного центру нейрохірургії. 

2015-2016 Лікар-анестезіолог Британського офтальмологічного центру. 

2014-2015 Лікар-анестезіолог СітіКлініки. 

2013-2015 Лікар-анестезіолог відділення хірургічного лікування епілепсії  
Київської обласної психоневрологічної лікарні №1. 

2010-2016 Лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської обласної 
дитячої лікарні. 

2010-2011 Лікар-анестезіолог дитячого стаціонару клініки «Євролаб». 

2009-2011 Завідувач відділення трансфузіології УДСЛ "ОХМАТДИТ". 

2009-2010 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Спеціалізація 
«Дитяча анестезіологія» на базі НДСЛ "ОХМАТДИТ". 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00yY8vX6j9s5VQeNBwcQoK9JgqLGA%3A1584729438743&ei=Xg11Xo7jLMrxkwWau7PQBg&q=%D0%BC%D1%86+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC&oq=%D0%BC%D1%86+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.5032187.5033533..5033895...0.1..0.127.857.1j7......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i10i1j38.aM8NhUQgAYQ&ved=0ahUKEwiOioua2anoAhXK-KQKHZrdDGoQ4dUDCAs&uact=5
mailto:dr-shumada-vadim@ukr.net


 

  

2007-2009 Вступив до клінічної ординатури. Брав участь у науково-дослідницькій роботі 
кафедри, лікарських конференціях, готував літературні довідки, присвячені 
складним у діагностиці захворюванням. Також брав участь в організації наукових 
конференцій, підготовці та оформленні методичного посібника кафедри, в створенні 
фотоархіву тяжких хворих.  
Лікар-педіатр інфекційно-боксованого відділення для дітей молодшого віку УДСЛ 
"ОХМАТДИТ". 

2007 Склав ліцензований інтегрований іспит "Крок 3", #1823/2007 за спеціальністю 
педіатрія. Результат 70,5%. Отримав сертифікат #2424 за спеціальністю 

«педіатрія».  
2005-2007 Проходив навчання в інтернатурі на базі Київської обласної лікарні та кафедрі 

педіатрії #1 НМАПО імені П.Л. Шупика з клінічною базою в НДСЛ "ОХМАТДИТ".  
1999-2005 НМУ ім. О.О. Богомольця. 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська (рівень С1). 

Комунікаційні компетентність Високий рівень комунікацій отримано під час виступів на міжнародних 
конференціях.  

Комп’ютерні навички Microsoft Office, Photoshop. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володіє різними методами обробки наукової інформації. 

Області професійних інтересів Забезпечення знеболення та післяопераційного нагляду, терапія критичних станів. 

 
 

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  



   

Проекти  • анестезіологічне забезпечення планових та ургентних оперативних втручань в дорослих та 
дітей різних вікових груп, в тому числі в новонароджених: 
- в загально хірургічній практиці (апендектомія, перитоніти, кишкова непрохідність, травми 
живота), 
- урологічні втручання (нефректомія, пластика сечоводів, гіпоспадія), 

- лапароскопічні втручання в загальній хірургії та урології,  
- в пацієнті в з патологією ЛОР органів (адено- та тонзилоектомія, травми кісток носа, сторонні 
тіла дихальних шляхів),  
- в пацієнтів з травмами ока, косоокістю, при вітреоретинальних втручаннях, 
- в пацієнтів нейрохірургічного профілю (сколіози, декомпресійна краніотомія, дренування 
травматичних внутрішньочерепних гематом, хірургія між хребцевих кил), 
- в пацієнтів ортопедичного та травматологічного профілю, 

- в хворих з термічним враженням, при політравмі, 
- анестезія під час пластичних та реконструктивних втручаннях (видалення гемангіом, невусів, 
келоїдних рубців, - пластика післяопераційних кил передньої черевної стінки), маммопластика, 
абдомінопластика 
- седація та анестезія за межами операційної (під час проведення ЯМРТ, комп'ютерної 
томографії, ангіографії; ендоскопічних дослідженнях-колоноскопії, ректороманоскопії), 
- амбулаторна хірургія. 

 
•володіння сучасними методиками анестезії та інтенсивної терапії: 
- робота з сучасною наркозно-дихальною апаратурою, проведення інгаляційної анестезії з 
використанням низьких потоків газової суміші (севофлюран, закис азоту), 
- проведення тотальної внутрішньовенної анестезії,  
- нейроаксіальні методики знеболення (спінальна, епідуральна та сакральна анестезії), 
- регіонарні блоки нервових стовбурів та сплетень в тому числі під УЗД-контролем,  

- інтубація трахеї, в т.ч. при «складних» дихальних шляхах (інтубація в свідомості, з 
використанням фібробронхоскопу, екстренна конікотомія); навики проведення респіраторної 
терапії, 
 - пункція та катетеризація центральних і периферичних вен під УЗД-контролем, в пацієнтів 
різних вікових груп,  
в т.ч. у немовлят, катеризація периферичних артерій, 
- екстакорпоральна детоксикація, серцево-легенева реанімація, 
FAST, BLUE протоколи 
 
•інтенсивна терапія та післяопераційний моніторинг хірургічних хворих, 
•діагностика та лікування невідкладних станів в хворих різних вікових груп в умовах відділення 
інтенсивної терапії обласної лікарні, діагностичний пошук, 
•вміння швидко орієнтуватися в ситуації та ухвалювати рішення. 
•досвід організації роботи відділення трансфузіології в умовах багатопрофільної республіканської 
клініки, оптимізація виробничих процесів, робота з засобами масової інформації щодо 
популяризації донорства, взаємодія з керівниками крупних підприємств. 

Конференції  З 2006 та по теперішній час регулярний учасник науково-практичних конференцій, семінарів та 
тренінгів присвячених спеціальності. 
З 2010 – постійний учасник щорічного Британсько-українського анестезіологічного симпозіуму. 

Цитування Індекс Хірша − 0, кількість цитувань – 0 (Scopus) 
Сертифікати Сертифікати участі в конференціях. 

 


