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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук 

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Хірургії 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Загальна хірургія», магістр, 3 курс, практичні 

заняття 

У попередні періоди 1. «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: доцент 

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 
2015 – 2019 виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03  з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 

– акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія. Є членом 
апробаційної ради НМУ імені О.О. Богомольця «Загальні питання хірургії». 

2014 запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на 

посаду доцента кафедри. 
2011 - 2014 працював вченим секретарем експертної ради Міністерства освіти та науки України з 

питань проведення експертизи дисертаційних робіт з клінічної медицини (хірургічні 

хвороби). 
2010-2011 працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії №4 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця. 
 
 

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

http://biology.univ.kiev.ua/


 

  

2020 обраний за конкурсом на посаду професора кафедри хірургії з курсом невідкладної 

та судинної хірургії. 
2015 - 2019 виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03  з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 
– акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія. Є членом 

апробаційної ради НМУ імені О.О. Богомольця «Загальні питання хірургії». 
2015 присвоєне вчене звання «доцент» по кафедрі хірургії. 
2014 запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на 

посаду доцента кафедри. 
2014 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему 

«Обґрунтування та оцінка ефективності малотравматичних методів хірургічного 

лікування пілонідальних кіст». 
2014 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за 

фахом державне управління у галузі охорони здоров’я. 
2011 - 2014 працював вченим секретарем експертної ради Міністерства освіти та науки України з 

питань проведення експертизи дисертаційних робіт з клінічної медицини (хірургічні 
хвороби). 

2011 - 2014 проходив військову службу у лавах Служби безпеки України на посадах старшого 

лікаря відділення малоінвазивних технологій, начальника хірургічного відділення 
військово-медичного управління Служби безпеки України. 

2010-2011 працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії №4 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця. 
2009 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на 

тему «Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів лікування 
внутрішнього геморою». 

2008 - 2011 Проходив військову службу на посадах ординатора та старшого ординатора 

відділення загальної та онкологічної колопроктології з палатами для хіміотерапії 
Головного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України. 

2008 Із золотою медаллю закінчив Українську військово-медичну академію Міністерства 

оборони України за спеціальністю «хірургія», захистив магістерську роботу на тему 
«Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при екстрасфінктерних норицях 

прямої кишки». 
2003 - 2005 Працював медичним братом у проктологічному відділенні Головного військового 

клінічного госпіталю Міністерства оборони України. 
2005 Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за 

фахом «Лікувальна справа». 

 
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 «проктології» та «патологічної анатомії», вища кваліфікаційна 

категорія з «хірургії» 

Області професійних інтересів загальна проктологія, 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 Співавтор 182 наукових праць (з них 14 у міжнародних англомовних виданнях), у тому числі 
співавтор 3-го тому підручника «Хірургія (базовий підручник)», монографії «Технічні аспекти 

апендектомії», «Патоморфоз вогнепальних ран м'яких тканин». Має 98 патентів України на 

корисну модель та 6 раціоналізаторських пропозицій. 
Наукові дослідження Цеми Є.В. охоплюють широке коло питань бойової хірургічної травми, 

загальної та онкологічної колопроктології, абдомінальної та загальної хірургії. 

Проекти  Володіє широким спектром оперативних втручань у загальній та онкологічній колопроктології, 
абдомінальній та загальній хірургії, впроваджує у практику сучасні методи діагностики та 

лікування хірургічних захворювань. Вперше в Україні впровадив сучасні малоінвазивні втручання 

з приводу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки та геморою: 

- операція Bascom I 

- методика «cleft-lift» (операція Bascom II) 

- ультразвуковий кюретаж гострого пілонідального абсцесу (авторська методика) 

- ультразвукова підшкірна дисекція пілонідальної кісти (авторська методика) 

- операція Moshe-Gips з використанням низькочастотного ультразвуку 

- операція Karydakis 

- інфрачервона фотокоагуляція дистальних гілок верхньої прямокишкової артерії під 

доплерометричним контролем (авторська методика). 

Цема Є.В. входить до редакційної колегії журналу «Хірургія України» та десяти міжнародних 

англомовних журналів: 

✓ «Surgery: Open Access» (Wilmington, USA), 

✓ «Orthoplastic Surgery: Open Access» (New York, USA); 

✓ «Journal of Surgery» (New York, USA); 

✓ «Journal of Surgery Forecast» (Ohio, USA); 

✓ «World Journal of Surgery and Surgical Research» (Telangana, India), 

✓ Universal Journal of Surgery (Nevada, USA) 

✓ Annals of Operative Surgery (Chicago, USA) 

✓ OSP Journal of Case Reports» (London, United Kingdom) 

✓ Surgery online journal» (Chicago, USA) 

American Journal of Biomedical Science & Research» (Arcadia, USA) 

Конференції  1. World Congress OTWorld-2018. – Germany, Berlin. – 23-24 Oct 2018. 

2. 11th European Colorectal Congress (ECC). – Switzerland, St. Gallen, 4-7 Dec. 2017. 
3. Orthopedic & Muscular System. 10th Global Orthopedicians Annual Meeting. Malaysia, Kuala 

Lumpur, 3-4 July. – 2017. 
4.  J XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery & 2nd European Meeting of 

Residents & PhD in Surgery. – Poland, Krakow, 27-30 September 2017. 

Цитування Індекс Ґірша 1, кількість цитувань – 3 (Scopus) 

Сертифікати Сертифікат рівня володіння англійською мовою B2, British Council, Київ 

 


