Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів
ID

ПІБ викладача

Посада

Структурний
підрозділ, у
якому працює
викладач

Інформація про кваліфікацію
викладача

41409

Іванова Раїса
Петрівна

Професор

Кафедра
міжнародних
відносин та
туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Історія;
кваліфікація – історик, вчитель
історії середньої школи;
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.01 –
Історія України)
Вчене звання: професор кафедри
історії культури України;

Стаж
науков
опедаго
гічної
роботи
51

Навчальні
дисципліни, що їх
викладає викладач
на ОП

Обґрунтування

Історія та культура
України

Кваліфікація за дисципліною «Історія
та культура України» підтверджена
документом про освіту, науковим
ступенем із спеціальності 07.00.01 –
Історія України, наявністю вченого
звання професора кафедри історії
культури України
Тема
дисертації:
«Михайло
Драгоманов у суспільно-політичному
русі Росії та України»
Наявність виданих праць:
• Іванова Р.П. Майбутнього немає без
минулого:
до
25-річчя
Акту
проголошення незалежності України.
Київ: Видавничий дім «Історія в
книзі», 2016. 148 с.
• Іванова Р.П. Апостол українського
відродження : до 175 річниці від дня
народження М. Драгоманова. Збірник
наукових розвідок. Київ: Видавництво
Київського
міжнародного
університету, 2016. 390 с.
• Іванова Р.П. Нове державницьке
воскресіння України (1917-1918);
Україна – східний щит Європи: Уроки
історії і сучасність: нове видання.
Київ: Дніпро, 2017. 208 с.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Іванова Р.П. Історія та культура

352187

Зінченко Ольга
Зіновіївна

Доцент

Кафедра
слов’янської
філології та
загального
мовознавства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педагогіка і
методика середньої освіти.
Українська мова і література та
мова і література (російська);
кваліфікація – вчитель
української мови, української та
зарубіжної літератури
загальноосвітньої школи другого
та третього ступенів і вчитель
російської мови загальноосвітньої
школи першого, другого та
третього ступенів.);
науковий ступінь: кандидат
філологічних наук (10.01.01 –
Українська література)
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Українська мова (за
проф. спрям.)

України: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Іванова Р.П. Історія та культура
України: Методичні рекомендації до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Українська мова (за проф. спрям.)»
підтверджена документом про освіту
(базова
освіта:
спеціальність:
Педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова і література
та мова і література (російська);
кваліфікація – вчитель української
мови, української та зарубіжної
літератур загальноосвітньої школи
другого та третього ступенів і вчителя
російської мови загальноосвітньої
школи першого, другого та третього
ступенів);
науковий
ступінь:
кандидат
філологічних
наук (10.01.01 –
Українська література).
Наявність
виданого
навчального
посібника:
• Ющук
І.П.,
Зінченко
О.З.
Українська
мова
професійного
спрямування: навчальний посібник.
К.: КиМУ, 2019. 247 с.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Зінченко О.З. Навчальна програма з
дисципліни «Українська мова (за
проф. спрям.)». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
• Зінченко О.З. Типові лексичні
помилки у діловому мовленні К.:
КиМУ, 2020. 68 с.

• Зінченко О.З. Загальне редагування:
методичні вказівки до вивчення курсу.
К.: КиМУ, 2018. 44 с.
• Зінченко О. З. Українська мова (за
проф. спрям.): Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 23 с.
• Зінченко О. З. Українська мова (за
проф. спрям.): Силабус для студентів
спеціальності 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2019. 45 с.
• Зінченко О. З. Українська мова (за
проф.
спрям.):
Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.

349066

Абрамович
Вероніка
Євгеніївна

Доцент

Кафедра
іноземних мов

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Мова та
література (англійська);
кваліфікація – філолог, викладач
англійської мови та зарубіжної
літератури);
науковий ступінь: Кандидат
педагогічних наук (13.00.04 –
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Іноземна мова

Стажування:
• Київський
міжнародний
університет; кафедра слов’янської
філології та загального мовознавства;
довідка про стажування від 26.04.2019
р.; тема: «Українська мова (за проф.
спрям.)».
• Київський
міжнародний
університет;
сертифікат
про
підвищення кваліфікації науковопедагогічних
працівників
Університету
за
Освітньою
програмою професійного розвитку
№107/20-С від 10.04.2020 р.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Іноземна
мова»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Мова та література
(англійська); кваліфікація – філолог,
викладач
англійської
мови
та
зарубіжної літератури)

теорія і методика професійної
освіти)

науковою
діяльністю,
зокрема
наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Абрамович В. Є. Теорія і практика
реалізації
концепції
контекстуалізованого навчання в
медичній освіті Франції.
Science
Review. 1(8), January. Vol.5 Warsaw,
2018. С. 86–89.
• Абрамович В. Є. Особливості
навчання англійської мови медичного
спрямування
за
методикою
Х. В. Хачатуряна. Актуальні проблеми
соціальних
комунікацій
та
мистецтвознавства: збірник наукових
праць. У 3-х т. Т. 3 «Теоретичні та
прикладні
аспекти
викладання
іноземних мов, перекладу, психології
та світової літератури». Київ : КиМУ,
2018. С. 88–95.
• Абрамович В. Є., Іващенко О.Г.
Метафоризація
як
механізм
найменування
медичних
понять.
Матеріали
ХХIIІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
професорсько-викладацького складу
«Європейська інтеграція України в
контексті освітньої та молодіжної
політики». Київ: КиМУ, 2018. Т. 2.
С. 20–26.
• Абрамович В. Є. Метафоризація як
механізм найменування медичних
понять. Теоретичні та прикладні
аспекти
перекладу,
психології,
педагогіки, викладання іноземних мов
та світової літератури: збірник
наукових праць. Київ: КиМУ, 2019. с.
123-129
• Абрамович В.Є. Науково-дослідна
підготовка в вищій медичній освіті на
додипломному етапі // Матеріали

XXV
Міжнародної
науковопрактичної конференції науковопедагогічних працівників «Сучасні
стратегії розвитку університету в
контексті
євроінтеграції».
2122.05.2020 р. Київ: КиМУ, 2020. Т. 1.
С.169-175.
• Абрамович
В.Є.
Підготовка
студентів медичних спеціальностей до
англомовного
професійноорієнтованого мовлення. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Абрамович В. Є. Силабус з
дисципліни «Іноземна мова» для
студентів, які навчаються за освітньопрофесійною
програмою
«Стоматологія» спеціальності 221
Стоматологія галузі знань 22 Охорона
здоров’я. К.: КиМУ, 2019. 49 с.
• Абрамович В. Є. Силабус з
дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» для
студентів, які навчаються за освітньопрофесійною
програмою
«Стоматологія» спеціальності 221
Стоматологія галузі знань 22 Охорона
здоров‘я. К.: КиМУ, 2019. 41 с.
• Абрамович В. Є. Силабус з
дисципліни «Іноземна мова» для
студентів, які навчаються за освітньопрофесійною
програмою
«Медсестринство» спеціальності 223
Медсестринство галузі знань 22
Охорона здоров‘я. К.: КиМУ, 2020. 20
с.

78566

Шарко Олег
Віталійович

Доцент

Кафедра
міжнародних
відносин та
туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – філософія;
кваліфікація – філософ. Викладач
вищого навчального закладу.
Науковий співробітник. Експерт
із суспільно-політичних питань);
науковий ступінь: кандидат
філософських наук (09.00.06 –
Логіка)

5

Філософія

Керівництво студентським науковим
гуртком
«Медичний
науковий
дискурс: критичний аналіз і специфіка
викладення результатів дослідження
англійською мовою»
Стажування:
Київський міжнародний університет;
сертифікат
про
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
працівників
Університету
за
Освітньою програмою професійного
розвитку №036/20-С від 10.04.2020 р.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Філософія»
підтверджена
документом про освіту; наявністю
наукового
ступеняф:
кандидат
філософських наук (09.00.06 – Логіка).
Тема дисертації: «Явище семантичної
неясності:
логіко-філософський
аналіз».
науковою
діяльністю,
зокрема
наявність наукових публікацій у
наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань
України:
• Шарко О.В. Парадокс «Купа»:
історико-філософська
розвідка.
Гуманітарні студії. 2015. Випуск 25. С.
212–220.
• Шарко О.В. Зародження сучасної
концепції неясності (Фреґе, Рассел,
Пірс). Гілея: Науковий вісник. Київ.
2015. Вип. 96. С. 410–414.
• Шарко О.В. Неясність та некласичні
значення істинності: багатозначні
теорії неясності. Гілея: Науковий
вісник. 2017. Вип. 121. С. 121–124.

Наявність виданої монографії: Шарко
О. В. Явище семантичної неясності:
логіко-філософський
аналіз:
монографія. Київ: КиМУ, 2018. 342 с.

367007

Швиденко
Тетяна Іванівна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Хімія, біологія і
екологія; кваліфікація – магістр
педагогічної освіти, викладач
хімії, біології і екології);
науковий ступінь: кандидат
хімічних наук (02.00.03 –
Органічна хімія)
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Медична хімія

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Шарко О.В.. Силабус з дисципліни
«Філософія» для студентів, які
навчаються за освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221 Стоматологія галузі
знань 22 Охорона здоров’я. К.: КиМУ,
2019. 43 с.
• Шарко О.В.. Силабус з дисципліни
«Філософія» для студентів, які
навчаються за освітньо-професійною
програмою
«Медсестринство»
спеціальності 223 Медсестринство
галузі знань 22 Охорона здоров’я. К.:
КиМУ, 2020. 22 с.
• Шарко О.В. Філософія: курс лекцій.
К.: КиМУ, 2016. 140 с.
• Шарко О.В. Навчальна програма з
дисципліни «Філософія». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
• Шарко О.В. Філософія: методичні
рекомендації для самостійної роботи
студентів. Київ: КиМУ, 2019. 47 с.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медична
хімія»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата хімічних наук із
спеціальності 02.00.03 – Органічна
хімія. Тема дисертації: «Синтез
похідних
1,2-поліметилен-1,3діазагетероциклів і поліметинових
барвників на їх основі»
Наявність
щонайменше
однієї
наукової публікації у виданнях, які

включені до бібліографічних баз,
рекомендованих
МОН,
зокрема
Scopus або Web of Science Core
Collection:
1. Regiane Costa de Oliveira, Gemilson
Soares Pontes, Aleksandr Kostyuk,
Gabriel B. Coutinho Camargo, Anamika
Dhyani, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn
Shvydenko
and
Andriy
Grafov.
Anticancer and Immunomodulatory
Activities of a Novel Water-Soluble
Derivative of Ellipticine. // Molecules.
2020, V. 25, № 9, p. 2130, DOI:
10.3390/molecules25092130
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Reduction of fused imidazole
derivatives. T.I. Shvydenko, K.G.
Nazarenko, K.V. Shvydenko, S.Yu.
Boron, А.A. Tolmachov, A.N. Kostyuk.
// IX International Conference in
Chemistry Kyiv-Toulouse (ICKT-9) (4-9
June 2017, Kyiv). P. 104.
• Synthesis and biological activity of
ellipticine derivatives. Shvydenko T.I.,
Shvydenko K.V., Grafova I.A., Kostyuk
O.M., Rudiuk V.V., Grafov A.V. //
International conference “Chemistry of
Nitrogen Containing Heterocycles”
(CNCH-2018) in memoriam of Prof.
Valeriy Orlov. 12-16 November 2018,
Kharkiv.
• Препаративний метод синтезу 1гетарилциклопропанкарбонових
кислот та їх похідних. Сєров Д.І.,
Швиденко
К.В.,
Джулай
І.В.,
Назаренко К.Г., Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. // Матеріали IV
Всеукраїнської наукової конференції
„Теоретичні та експериментальні

аспекти сучасної хімії та матеріалів”
ТАСХ-2020 (10 квітня 2020 р.,
Дніпро). – С. 182.
• Новий
метод
синтезу
1,6поліметилензаміщених
урацилів.
Чайка
М.А.,
Швиденко
К.В.,
Назаренко К.Г., Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. // Тези доповідей XXI
Міжнародної
конференції
студентів, аспірантів та молодих
вчених "Сучасні проблеми хімії" (2022 травня 2020 р., Київ).
• Синтез 1-гетарилкарбоциклічних
карбонових кислот та їх похідних
Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай
І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. // Тези доповідей XXI
Міжнародної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених "Сучасні
проблеми хімії" (20-22 травня 2020 р.,
Київ).
Наявність
виданих
методичних
вказівок / рекомендацій:
• Швиденко Т.І. Медична хімія.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом галузі
знань 22 «Охорона здоров’я». - К.:
КиМУ, 2020.
• Швиденко Т.І. Медична хімія.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». - К.: КиМУ,
2020. 29 с.
• Швиденко Т.І. Медична хімія.
Збірник тестів. К.: КиМУ, 2020.
Досвід практичної діяльності на
посаді
інженера-технолога
ПАТ
«Фармак»; (2017-2020 рр.).

245425

Оникієнко
Юрій
Юрійович

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
комп’ютерних
наук

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Біотехнологічні та
медичні апарати і системи;
кваліфікація – інженерелектронік);
науковий ступінь: Кандидат
технічних наук (05.11.17 Біологічні та медичні прилади і
системи)

6

Медична та
біологічна фізика

Кваліфікація
за
дисципліною
«Медична та біологічна фізика»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем кандидата
технічних наук із спеціальності
05.11.17 - Біологічні та медичні
прилади і системи. Тема дисертації:
«Методи та біотехнічна система
оцінювання
психофізіологічного
стану фахівців екстремальних видів
діяльності»
Наявність наукової публікації у
виданнях,
які
включені
до
бібліографічних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection:
• Onykiienko, Y. Analysis of the
pseudorandom number generators by the
metrological characteristics / Martyniuk,
G., Onykiienko, Y., Scherbak, L. //
Eastern European Journal of Enterprise
Technologies. – 2016. – № 1(9). – Pages
25-30. (Scopus)
Наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових
фахових видань України:
• Оникієнко Ю. Ю. Метрологічне
забезпечення процесу відтворення
координат руху біооб’єкту / Юрій
Юрійович Оникієнко // Збірник
наукових праць. Інститут проблем
моделювання в енергетиці. – 2014. –
№71. – С. 85–91. – ISSN: 2309-7655.
• Оникієнко Ю.Ю. Функціонування
оптичного каналу кефалографічного
комплексу / В.Д. Кузовик, Ю.Ю.
Оникієнко // Вісник інженерної
академії України. – 2014. – №3-4. – С.

88-92. - ISBN 5-7763-8361-7.
• Оникієнко
Ю.
Ю.
Метод
калібрування
відеокамери
для
відтворення
координат
руху
біооб'єкту
/
Юрій
Юрійович
Оникієнко // Технологічний аудит та
резерви виробництва. – 2014. –
№1/4(15). – С. 23–25. – ISSN: 22263780.
• Оникієнко,
Ю.
Ю.
Вплив
невизначеності вимірювань на оцінку
відповідності медичних виробів / Л. О.
Кошева, Ю. Ю. Оникієнко, Є. О.
Павлов // Вісник НТУ «ХПІ», Серія:
Нові рішення в сучасних технологіях.
– Харків: НТУ «ХПІ». – 2017 –№ 53
(1274). – С. 27-34. – doi:10.20998/24134295.2017.53.04
• Onykiienko, Y. Analysis of the
pseudorandom number generators by the
metrological characteristics / Martyniuk,
G., Onykiienko, Y., Scherbak, L. //
Eastern European Journal of Enterprise
Technologies. – 2016. – № 1(9). – Pages
25-30
• Оникієнко
Ю.Ю.
Методика
формування технічної компетентності
майбутніх медсестер у процесі
навчання медичній фізиці. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Наявність
виданого
навчального
посібника:
Буриченко М.Ю., Оникієнко Ю.Ю.,
Булигіна О.В., Архірей М.В. Основи

оброблення біосигналів. Навчальний
посібник. – К.: НАУ, 2017. – 214 с.

114518

Ребманн
Дзвенислава
Володимирівна

Викладач

Кафедра
слов’янської
філології та
загального
мовознавства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Романо-германські
мови та література; кваліфікація –
філолог, викладач німецької
мови)

41

Основи латинської
мови з медичною
термінологією

Наявність
виданих
методичних
вказівок / рекомендацій:
• Оникієнко Ю. Ю. Медична та
біологічна
фізика.
Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом галузі знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
• Оникієнко Ю. Ю. Медична та
біологічна фізика. Силабус для
студентів
спеціальності
221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
46 с.
• Оникієнко Ю. Ю. Медична та
біологічна фізика. Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
Кваліфікація за дисципліною «Основи
латинської
мови
з
медичною
термінологією»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність:
Романо-германські
мови та література; кваліфікація –
філолог, викладач німецької мови)
Стажування:
Київський міжнародний університет;
довідка про стажування; тема:
«Сучасні
методи
викладання
латинської мови в ВНЗ медичного
профілю; 23.05.2016 р.
Наявність
практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій:

виданих

• Словник медичних термінів (100 слів).
К. : КиМУ, 2015. 256 с.
• Латинська мова: практикум. – К:
Київський міжнародний університет,
2016. 10 с.
• Латинська
мова
та
медична
термінологія. Методичні рекомендації
до вивчення курсу. К.: КиМУ. 2016. 62
с.
• Ребманн Д.В. Основи латинської
мови з медичною термінологією.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». - К.: КиМУ,
2020. 22 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Ребманн
Дз.В.
Викладання
латинської мови як один з провідних
факторів
фахової
підготовки
майбутніх фахівців у медичній галузі.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Ребманн Дз.В. Проблеми вивчення
анатомічної термінології латинською
мовою.
Матеріали
науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Ребманн Дз.В. Значення вивчення
латинської мови для станволення
фахівця у медичній галузі. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.

325835

Азаров
Олександр
Ігорович

Викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);

6

Анатомія людини

• Ребманн
Дз.В.
Проблематика
номенклатурних
найменувань
у
сучасних латинській та українській
терміносистемах з медсестринства.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Анатомія людини» підтверджена
документом про освіту,
Стажування:
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця, посвідчення
про підвищення кваліфікації; тема:
«Психолого-педагогічні основи вищої
медичної освіти «Анатомія людини»
посвідчення, 06.05.2016 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних посібників, зокрема:
• Тестові завдання «Крок-1» Анатомія людини. Модуль 1. Опорноруховий
апарат:
Навч.-метод.
посібник: вид. 5-е. К.: НМУ, 2018. 64
с.
• Тестові завдання «Крок-1» Анатомія людини. Модуль 3. Серце.
Судини і нерви голови, шиї, тулуба та
кінцівок: Навч.-метод. посібник: вид.
5-е. К.: НМУ, 2018. 96 с.
• Тестові завдання «Крок-1» Анатомія людини. Модуль 2: Навч.метод. посібник: вид. 6-е. К.: НМУ,
2017. 180 с.
• Азаров О.І. Анатомія людини.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22

«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
38 с.
Керівництво студентом, який зайняв
призове місце у Всеукраїнській
студентській олімпіаді з дисципліни
«Анатомія людини»: Самарчук Тетяна
2 місце (2016 р.), Барнич Сергій 2
місце (2018 р.)

231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

Професор

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: Доктор
медичних наук (14.03.05 –
Фармакологія); Кандидат
медичних наук (14.00.16 –
Патофізіологія);
Вчене звання професора кафедри
клінічної фармакології з курсом
гомеопатії

44

Фізіологія

Участь у професійних об’єднаннях:
American Association of Clinical
Anatomists;
Наукове
товариство
анатомів, гістологів, ембріологів,
топографоанатомів України
Кваліфікація
за
дисципліною
«Фізіологія»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар) та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності
14.00.16
–
Патофізіологія;
Тема дисертації:
«Деякі патофізіологічні механізми
відновлення
функцій
печінки
ретаболілом при її токсичному
ураженні тетрахлорметаном»
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Костинська
Н.Є.
Фізіологія:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
33 с.
• Костинська
Н.Є.
Фізіологія:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020. 46 с.
• Костинська
Н.Є.
Фізіологія:

Силабус для студентів спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
71 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Костинська
Н.Є.
Особливості
процесів
формування
клінічного
мислення при викладанні фізіології та
патофізіології. Матеріали круглого
столу «Перспективи та напрями
розвитку медичної освіти в Україні»,
18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
103104

Гайдай Галина
Леонідівна

Доцент

Кафедра
фармації

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Біологія;
кваліфікація – Біолог. Викладач
біології та хімії);
науковий ступінь: кандидат
біологічних наук (03.00.04 –
Біохімія);
Вчене звання: старший науковий
співробітник зі спеціальності
біохімія

29

Біологічна хімія

Кваліфікація
за
дисципліною
«Біологічна
хімія» підтверджена
науковим
ступенем
кандидата
біологічних наук із спеціальності
03.00.04 – Біохімія;
тема дисертації:
«Дослідження клінічних біохімічних
показників амніотичної рідини та
пуповидної крові плода в різні терміни
гестації у вагітних групи високого
ризику»;
Наявність
науково-популярних
публікацій, зокрема:
• Гайдай
Г.Л.
Сучасний
стан
викладання біологічної хімії
в
Київському
Міжнародному
Університеті.
Матеріали
XXII
міжнародної
науково-практичної
конференції
професорськовикладацького складу «Україна між
заходом
і
сходом:
реалії
та
перспективи». – Київ,15 березня. –
2017.,Т. 2. – С. 266-267.
• Tanina S.S., Karatsuba T.A., Gaidai
G.L., Bondarenko
L.B. Analysis

antitumor preparations’ combination
influence various models of neoplastic
process. Матеріали V національного.
з’їзду фармакологів України. –
Запоріжжя, 18-20 жовтня. – 2017. – С.
122-123
• Bondarenko L.B., Tanina S.S., Gaidai
G.L., Karatsuba T.A. Influence of
actinomycin D on the protein primary
structure. Матеріали V національного.
з’їзду фармакологів України. Запоріжжя, 18-20 жовтня. – 2017. – С.
10-12 .

75392

Пішель
Володимир
Ярославович

Професор

Кафедра
управління
якістю,
стандартизації та
безпеки
лікарських
засобів

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: Доктор
медичних наук (14.03.05 –
Фармакологія);

35

Фармакологія та
медична рецептура

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Гайдай Г.Л. Біологічна хімія:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». - К.: КиМУ,
2020. 25 с.
• Гайдай Г.Л. Біологічна хімія:
Методичні рекомендації до вивчення
курсу. К.: КиМУ, 2019. 90 с.
• Гайдай Г.Л. Біологічна хімія:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. – К.:
КимУ, 2019. 58 с.
• Гайдай Г.Л. Біологічна хімія: тести
та ситуаційні завдання. К.: КиМУ,
2019. 100 с.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Фармакологія та медична рецептура»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем доктора
медичних наук із спеціальності
14.03.05 – Фармакологія, наявність
вченого звання старший науковий
співробітник
зі
спеціальності
фармакологія;

Вчене звання: старший науковий
співробітник зі спеціальності
фармакологія

Наявність наукових публікацій у
наукових виданнях:
• Пішель В.Я., Ворожбит А.П.,
Гончар-Чердаклі
Л.Г.,Тарнавська
Л.С., Ярош О.К. Антидепресивна
ефективність амітриптиліну за умов
пригнічення
функціональної
активності кори лівої або правої
півкулі головного мозку мишей //
Фармакологія
та
лікарська
токсикологія. – 2015. – № 1-2. – С. 23
– 29.
• Пішель В.Я., Проблемні питання
психофармакотерапії
посттравматичного
стресового
розладу / В. Я. Пішель, М. Ю.
Полив’яна // Архів психіатрії. - 2016. Т. 22, № 1. - С. 7-11.
• Громов Л. О., Гончар-Чердаклі Л.
Г., Ворожбит А. П., Тарнавська Л. С.,
Пішель В. Я., Ярош О. К.
Експериментальне
дослідження
півкульної асиметрії антидепресивних
ефектів
амітриптиліну
/
// Фармакологія та лікар. токсикологія.
- 2015. - № 1. - С. 19-23.
• Пішель В.Я. Медсестринський
процес у клінічній фармакології.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Пішель В.Я. Фармакологія та
медична рецептура: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
26 с.

• Пішель В.Я. Клінічна фармакологія:
Методичні вказівки для самостійної
роботи студентів. К.: КиМУ, 2019. 30
с.
• Пішель В.Я., Демецька О.В.
Лікарська токсикологія : методичні
рекомендації до практичних занять.
К.: КиМУ, 2019. 107 с.
Керівництво студентським науковим
гуртком «Фармакологія безпеки»

231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

Професор

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: Доктор
медичних наук (14.03.05 –
Фармакологія); Кандидат
медичних наук (14.00.16 –
Патофізіологія);
Вчене звання професора кафедри
клінічної фармакології з курсом
гомеопатії
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Патоморфологія та
патофізіологія

Участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю: Дійсний член асоціації
фармакологів України
Кваліфікація
за
дисципліною
«Патоморфологія та патофізіологія»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем кандидата
медичних наук із спеціальності
14.00.16 – Патофізіологія;
Тема дисертації:
«Деякі патофізіологічні механізми
відновлення
функцій
печінки
ретаболілом при її токсичному
ураженні тетрахлорметаном»;
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Костинська Н.Є. Патоморфологія та
патофізіологія: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 42 с.
• Костинська Н.Є. Патоморфологія:
Практикум.- К.: КиМУ, 2020. 100 с.
• Костинська Н. Є. Патофізіологія.
Силабус для студентів спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2019.
143 с.

• Костинська Н.Є. Патоморфологія та
патофізіологія: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Костинська
Н.Є.
Особливості
процесів
формування
клінічного
мислення при викладанні фізіології та
патофізіології. Матеріали круглого
столу «Перспективи та напрями
розвитку медичної освіти в Україні»,
18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Костинська Н.Є. Біопсійний метод
дослідження в медицині, значення,
проблеми і перспективи. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,
клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Костинська Н.Є. Патофізіологічні
та
патоморфологічні
аспекти
геморагічного шоку як основного
ускладнення гострої крововтрати.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Костинська
Н.Є.
Проблемні
питання патоморфології в рамках
реалізації Національної
стратегії
побудови нової системи охорони
здоров’я.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.

226110

Демецька
Олександра
Віталіївна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
фармації

Кваліфікація відповідно до
спеціальності
(базова освіта: спеціальність –
Генетика; кваліфікація – біологгенетик, викладач біології);
науковий ступінь: Кандидат
біологічних наук (14.02.01 –
Гігієна)

14

Мікробіологія

Кваліфікація
за
дисципліною
«Мікробіологія»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Генетика; кваліфікація
– біолог-генетик, викладач біології)
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Демецкая
О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та імунологія Методичні
рекомендації до самостійної роботи
студентів:
спеціальності
221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
• Демецкая
О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та імунологія. Силабус для
студентів:
спеціальності
221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
94 с.
• Демецкая
О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та імунологія. Тестові
завдання для студентів: спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 28 с.
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія: Практикум. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом.. К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:

367856

Блохіна Оксана
Григорівна

Викладач
(за
сумісництво
м)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Мікробіологія та
вірусологія; кваліфікація – біологімунолог, викладач біології);
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Мікробіологія
(практичні заняття)

• Демецька О.В., Блохіна О.Г. До
питання покращення якості навчання
студентів з мікробіології. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Демецька О.В. Мікробіологічні
аспекти пробіотичних препаратів.
Матеріали
науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Демецька
О.В.
Ефективність
антисептиків у відношенні бактерій на
руках. Матеріали круглого столу з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Мікробіологія»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Мікробіологія та
вірусологія; кваліфікація – біологімунолог, викладач біології);
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 28 с.
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія: Практикум. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Демецкая О.В., Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Методичні
рекомендації до самостійної роботи

над курсом.. К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
Korotkyi O., Vovk A., Blokhina O.,
Dvorshchenko K., Falalyeyeva T.,
Abenavoli L., Ostapchenko L. Effect of
Chondroitin Sulfate on Blood Serum
Cytokine Profile during Carrageenaninduced Edema and Monoiodoacetateinduced Osteoarthritis in Rats // Rev.
Recent. Clin. Trials. 2019;14(1):50-55.
• Драницина
А.,
Блохіна
О.,
Короткий
О.,
Дворщенко
К.,
Остапченко Л. Ексресія гена PTGS2 у
клітинах хрящової тканини колінного
суглоба щурів за умов остеоартрозу та
при введенні біологічно-активних
речовин
//
Вісник
Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка. Серія «Проблеми
регуляції фізіологічних функцій». –
2018. – Вип. 1(24). – С. 36-42.
• Блохіна О., Кот Л., Хілько В.,
Драницина
А.,
Дворщенко
К.
Вільнорадикальні процеси в сироватці
крові щурів за умов каррагінаніндукованого
запалення
задньої
кінцівки
та
тривалого
профілактичного
введення
хондроїтину сульфату // Вісник
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка.
Серія
«Проблеми
регуляції
фізіологічних функцій». – 2018. – Вип.
1(25). – С. 6-9.
• Блохіна О., Короткий О., Кот Л.,
Неграй Д., Дворщенко К.Окисна
модифікація білків у сироватці крові
щурів
за
умов
каррагінаніндукованого запалення та тривалого

профілактичного
введення
хондроїтина сульфату // Вісник
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка.
Серія «Біологія». – 2018. – Вип. 2(76).
– С. 62-65.
• Блохіна О., Кот Л., Торгало Є.,
Дворщенко К. Концентрація Среактивного білка та молекул низької
та середньої молекулярної маси у
сироватці крові щурів за умов
каррагінан-індукованого запалення та
тривалого профілактичного введення
хондроїтина сульфату // Проблеми
регуляції фізіологічних функцій. –
2019. – Вип. 1(26). – С. 17-20.
• Демецька О.В., Блохіна О.Г. До
питання покращення якості навчання
студентів з мікробіології. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
377580

Артемчук
Ольга
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.11 –
Кардіологія)
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Основи
сестринської
справи

Кваліфікація за дисципліною «Основи
сестринської справи» підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар), науковим
ступенем: кандидат медичних наук
(14.01.11 – Кардіологія)
Тема
дисертації:
«Порушення
жирнокислотного
спектру
ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх
медикаментозна корекція у хворих на
нестабільну стенокардію»
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи сестринської справи: Силабус

для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
27 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи
сестринської
справи:
Методичні
рекомендації
для
практичних занять для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Догляд за хворими та медична
маніпуляційна
техніка:
Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 100 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Методичні рекомендації
до самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність наукових публікацій у
наукових виданнях:
• Фармакоекономічна
модель
забезпечення
населення
України
вакцинами проти грипу / В. В.
Трохимчук, С. О. Соловйов, М. В.
Лелека, О. О. Артемчук // Збірник
наукових
праць
співробітників
НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2019. –
Вип. 34. – С. 262-271.
• Артемчук О. О. Смертність від
грипу серед населення України в
епідемічному сезоні 2015 – 2016 рр. /
О. О. Артемчук, Т. Т. Дихановська, Р.

А. Родина, І. В. Демчишина //
Актуальная инфектология. - 2017. - Т.
5, № 5. - С. 209-212.
• Артемчук О. О. Смертність від
грипу серед населення України в 20152016 епідемічному сезоні / О. О.
Артемчук, Т. Т. Дихановська, Р. А.
Родина, І. В. Демчишина // Проблеми
військової охорони здоров'я. - 2017. Вип. 49(1). - С. 16-23.

335161

Руйгене Тетяна
Віталіївна

викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Біологія і хімія;
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Основи
сестринської
справи

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Артемчук
О.О.
Формування
професійно
значущих
якостей
майбутніх фахівців з медсестринства
на сучасному етапі реформування
системи охорони здоров’я. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Артемчук О.О. Якісна гігієна рук
під час надання медичної допомоги
населенню. Матеріали круглого столу
з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О. Догляд за хворими в
загальній системі лікування хворих
терапевтичного профілю. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Кваліфікація за дисципліною «Основи
сестринської справи» підтверджена
наявністю
кваліфікації
«Сестра
медична для цивільної оборони»

кваліфікація – вчитель біології та
хімії)

(Практичні заняття)

(Свідоцтво
№6463
Ніжинського
педагогічного інституту ім. М.В.
Гоголя; 16.05.1984 р.)
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи сестринської справи: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
27 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи
сестринської
справи:
Методичні
рекомендації
для
практичних занять для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Догляд за хворими та медична
маніпуляційна
техніка:
Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 100 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.

Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Методичні рекомендації
до самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Руйгене Т.В. Теоретичні основи
професійної
компетентності
бакалаврів
з
медсестринства.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене
Т.В.
Теоретичні
та
практичні питання гігієни рук в
умовах пандемії. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В. Роль медичної сестри
на сучасному етапі розвитку охорони
здоров’я.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене
Т.В.
Забезпечення
біобезпеки пацієнтів з судинними
катетерами:
зарубіжний
досвід.
Матеріали
науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Руйгене Т.В. Концепція «Єдине
здоров’я» в забезпеченні біобезпеки в
сучасних умовах. Матеріали науковопрактичного
семінару
«Охорона

377580

Артемчук
Ольга
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.11 –
Кардіологія)
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Основи
спостереження та
догляд за
пацієнтами

здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
Кваліфікація за дисципліною «Основи
спостереження
та
догляд
за
пацієнтами»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар), науковим
ступенем: кандидат медичних наук
(14.01.11 – Кардіологія)
Тема
дисертації:
«Порушення
жирнокислотного
спектру
ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх
медикаментозна корекція у хворих на
нестабільну стенокардію»
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи сестринської справи: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
27 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи
сестринської
справи:
Методичні
рекомендації
для
практичних занять для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Догляд за хворими та медична
маніпуляційна
техніка:
Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 100 с.

• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Методичні рекомендації
до самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність наукових публікацій у
наукових виданнях:
• Фармакоекономічна
модель
забезпечення
населення
України
вакцинами проти грипу / В. В.
Трохимчук, С. О. Соловйов, М. В.
Лелека, О. О. Артемчук // Збірник
наукових
праць
співробітників
НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2019. –
Вип. 34. – С. 262-271.
• Артемчук О. О. Смертність від
грипу серед населення України в
епідемічному сезоні 2015 – 2016 рр. /
О. О. Артемчук, Т. Т. Дихановська, Р.
А. Родина, І. В. Демчишина //
Актуальная инфектология. - 2017. - Т.
5, № 5. - С. 209-212.
• Артемчук О. О. Смертність від
грипу серед населення України в 20152016 епідемічному сезоні / О. О.
Артемчук, Т. Т. Дихановська, Р. А.
Родина, І. В. Демчишина // Проблеми
військової охорони здоров'я. - 2017. Вип. 49(1). - С. 16-23.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Артемчук
О.О.
Формування
професійно
значущих
якостей
майбутніх фахівців з медсестринства
на сучасному етапі реформування
системи охорони здоров’я. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,

335161

Руйгене Тетяна
Віталіївна

викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Біологія і хімія;
кваліфікація – вчитель біології та
хімії)
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Основи
спостереження та
догляд за
пацієнтами
(практичні заняття)

2020.
• Артемчук О.О. Якісна гігієна рук
під час надання медичної допомоги
населенню. Матеріали круглого столу
з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О. Догляд за хворими в
загальній системі лікування хворих
терапевтичного профілю. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Артемчук О.О., Азаров О.І.
Значення гігієнічних факторів у
розвитку людини. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація за дисципліною «Основи
спостереження
та
догляд
за
пацієнтами» підтверджена наявністю
кваліфікації «Сестра медична для
цивільної оборони» (Свідоцтво №6463
Ніжинського педагогічного інституту
ім. М.В. Гоголя; 16.05.1984 р.)
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи сестринської справи: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
27 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи
сестринської
справи:
Методичні
рекомендації
для
практичних занять для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В..
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Догляд за хворими та медична
маніпуляційна
техніка:
Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 100 с.
• Артемчук О.О., Руйгене Т.В.
Основи спостереження та догляд за
пацієнтами: Методичні рекомендації
до самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Руйгене Т.В. Теоретичні основи
професійної
компетентності
бакалаврів
з
медсестринства.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020

338098

Дроздова Ірина
Володимирівна

Завідувач
кафедри,
професор

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь:
доктор медичних наук (19.00.04 –
Медична психологія; 14.01.11 –
Кардіологія);
Кандидат медичних наук
(14.00.07 – Гігієна; 14.00.05 –
Внутрішні хвороби);
Вчене звання: старший науковий
співробітник зі спеціальності
кардіологія

30

Медсестринство у
внутрішній
медицині

р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене
Т.В.
Теоретичні
та
практичні питання гігієни рук в
умовах пандемії. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В. Роль медичної сестри
на сучасному етапі розвитку охорони
здоров’я.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство
у
внутрішній
медицині» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата
медичних
наук
із
спеціальності 14.00.07 – Гігієна;
14.00.05 – Внутрішні хвороби,
Тема
дисертації:
«Профілактика
аліментарної
патології
та
неінфекційних
захворювань
з
аліментарними факторами ризику у
робітниць взуттєвого та швейного
виробництва»
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Дроздова І.В. Медсестринство у
внутрішній медицині: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
42 с.
• Дроздова І.В. Медсестринство у
внутрішній медицині: Методичні
рекомендації до вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2020. 100 с.
• Дроздова
І.В.
Клінічне
медсестринство
у
внутрішній
медицині. Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
Наявність за останні п’ять років
наукових публікацій у періодичних
виданнях,
які
включені
до
наукометричних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection
• Дроздова
І.
В.
Особливості
структурно функціонального стану
серця у хворих на хронічну серцеву
недостатність,
коморбідну
з
артеріальною гіпертензією / І. В.
Дроздова / Запорожский медицинский
журнал. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 257 –
260. doi: https://doi.org/10.14739/23101210.2017.3.100575
• Drozdova I. V. Forecasting the
dynamics of morbidity/disability of
young people in Ukraine / I. V. Drozdova
V. V. Khramtsova Yu. A. Honchar //
Psychology and Behavioral Sciences. –
2017. – 6 (5). – P. 105-109. doi:
10.11648/j.pbs.20170605.15

• Drozdova I. V. Features of vascular
remodelling in the patients with arterial
hypertension in a case of brain stroke/ I.
V.
Drozdova
//
Запорожский
медицинский журнал. – 2017. – Т. 19.
– № 5 (104). – С. 564 – 569. doi:
10.14739/2310-1210.2017.5.110089
• Drozdova I. V. Forecasting the
dynamics of morbidity/disability of
young people in Ukraine
/ I. V.
Drozdova V. V. Khramtsova Yu. A.
Honchar // Advances in Social
Psychology. – 2017. – Vol.2 № 3. August
–
P.
57
–
61.
doi:
10.11648/j.asp.20170203.14
• Matsuga O. M. Technolody of
comparison of daily monitoring data
aboua the blood pressure in patients with
arterial hypertension / O. M. Matsuga, I.
V. Drozdova, A. K.Akimova //
Запорожский медицинский журнал. –
2018. – № 3. – С. 309 – 314.
https://doi.org/10.14739/23101210.2018.3.130459
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Дроздова І.В. Компетентнісний
підхід у реалізації міждисциплінарної
інтеграції
при
викладанні
медсестринства
у
внутрішній
медицині
та
клінічного
медсестринства
у
внутрішній
медицині. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Drozdova I. V. Cleaning up the myths
about hand washing. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,

17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова І.В. Розвиток клінічного
мислення у внутрішній медицині (за
моделлю сbcr) на прикладі клінічного
випадку:
первинна
легенева
гіпертензія.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова
І.
В.
Обмеження
життєдіяльності
хворих
на
артеріальну гіпертензію у головних
сферах життя / І. В. Дроздова, С. Я.
Яновська // Нейрореабілітація та
медико-соціальна
експертиза:
Матеріали 4-ого Всеукраїнського
форуму, Львів, 07-08 квітня, 2016. –
Львів, 2016. – С. 13.
• Дроздова І. В. Захворюваність та
поширеність
хвороб
системи
кровообігу в Україні / І. В. Дроздова,
Л. Г. Степанова, Л.В.Омельницька, О.
С. Маландій. - Актуальні питання
внутрішньої медицини: Тези наукових
доповідей,
Дніпропетровськ,18-19
травня, 2016. – Дніпропетровськ, 2016.
– С. 101.
• Дроздова І. В. Особливості даних
добового
моні
торування
артеріального тиску у хворих на
артеріальну гіпертензію /
І. В.
Дроздова , А. А. Бабець // Український
вісник медико-соціальної експертизи.
– 2016. – № 4. – С. 36 – 46.
• Дроздова І. В. Церебро-васкулярні
хвороби в Україні: до питання аналізу
та прогнозування / І. В. Дроздова , Л.
О. Васильєва, А. А. Бабець, Л. Г.
Стєпанова // Wschodnioeuropejskie

Czasopismo Naukowe (East European
Scientific Journal). – 2016. – №6 (10).
– Р. 8 –12.
• Drozdova I. V. Cerebro-vascular
diseases as a health problem in Ukraine /
I. V. Drozdova, A. A. Babets, L. Н.
Stepanova, L. V. Omelnytska //
Український вісник медико-соціальної
експертизи. – 2016. – № 2-3 (20-21). –
С. 42 – 49.
• Дроздова І. В. Особливості впливу
показників артеріального тиску на
пам’ять хворих з артеріальною
гіпертензією
після
перенесеного
інсульту / І. В. Дроздова, А. А. Бабець,
Н. М. Бірець, Л. В. Волкова. - ХУІІ
Національний конгрес кардіологів
України, Київ, 21-23 вересня 2016 р. –
Український кардіологічний журна. –
2016. – № 3 (додаток). – С. 40.
• Дроздова І. В.
Характер
структурно-функціональних
змін
серця у хворих на артеріальну
гіпертензію у відновному періоді
мозкового ішемічного інсульту / І. В.
Дроздова, А. А. Бабець, Л. Г.
Степанова, Л. В. Омельницька. Актуальні
питання
внутрішньої
медицини. Від клінічних досліджень
до клінічної практики: Матеріали
конференції, 17-18 травня, 2017,
Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ,
2017. – С. 179.
• Дроздова І. В. Поширеність хвороб
і первинна інвалідність осіб молодого
віку в Україні / І. В. Дроздова, С. А.
Щудро, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар
// Український вісник медикосоціальної експертизи. – 2017. – № 3 –
4. – С. 29 – 34.

325835

Азаров
Олександр
Ігорович

Викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);
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Медсестринство в
педіатрії

Кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність
–
Педіатрія;
кваліфікація – Лікар )
Стажування:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика МОЗ України; сертифіката
спеціаліста
за
спеціальністю
«Педіатрія» 25.06.2015 р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць:
• Азаров О. І. Педіатрія. Силабус для
студентів:
спеціальності
221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
35 с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство в педіатрії. Силабус
для студентів: спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
42 с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство
в
педіатрії.
Методичні
рекомендації
до
практичних занять. К.: КиМУ, 2020. 27
с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.

Медсестринство
в
педіатрії.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020. 25 с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство у педіатрії. Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 40 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Азаров О.І. Міждисциплінарна
інтеграція при вивченні дисципліни
«Медсестринство
в
педіатрії».
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І. Деонтологічні аспекти
медсестринства в педіатрії. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Особливості симуляційного навчання
при вивченні педіатричних дисциплін.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Азаров О.І., Музика М.О. Актуальні
проблеми
медсестринського
диспансерного нагляду за здоровими
та хворими дітьми в умовах
поліклініки.
Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23

367015

Музика Марія
Олексіївна

Викладач
(за
сумісництво
м)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);
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Медсестринство в
педіатрії
(практичні заняття)

січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Артемчук
О.О.,
Азаров
О.І.
Значення гігієнічних факторів у
розвитку людини. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство
в
педіатрії»
підтверджена документом про освіту
(базова освіта: спеціальність –
Педіатрія; кваліфікація – Лікар)
Досвід практичної роботи 2013-2018
рр. на посадах медсестри медичної
палатної ДКЛ «Охматдит»
Стаж науково-педагогічної діяльності
2 роки
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць:
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство в педіатрії. Силабус
для студентів: спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
42 с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство
в
педіатрії.
Методичні
рекомендації
до
практичних занять. К.: КиМУ, 2020. 27
с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство
в
педіатрії.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020. 25 с.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Медсестринство в педіатрії. Робочий
зошит. К.: КиМУ, 2020. 40 с.

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Музика М.О. Актуальні питання
реформування медсестринської освіти
в Україні при вивченні курсу
«Медсестринство
в
педіатрії».
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Музика М.О. Сучасні підходи
сестринської
діяльності
при
виходжуванні недоношених дітей.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Азаров
О.І.,
Музика
М.О.
Особливості симуляційного навчання
при вивченні педіатричних дисциплін.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Азаров О.І., Музика М.О. Актуальні
проблеми
медсестринського
диспансерного нагляду за здоровими
та хворими дітьми в умовах
поліклініки.
Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Музика
М.О.
Ефективність
застосування рекомендацій ВООЗ із
гігієни
рук
у
неонатальних
відділеннях інтенсивної терапії в

328616

Гірін Леонід
Володимирович

Завідувач
кафедри,
доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: Кандидат
медичних наук (14.01.03 –
Хірургія)
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Медсестринство в
хірургії

зниженні
частоти
внутрішьолікарняних
інфекцій.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство
в
хірургії»
підтверджена документом про освіту
(базова освіта: спеціальність –
Лікувальна справа; кваліфікація –
Лікар)
та
науковим
ступенем
кандидата
медичних
наук
із
спеціальності 14.01.03 – Хірургія
Тема дисертації: Порушення та
корекція
деяких
показників
гомеостазу
при
хірургічному
лікуванні
хворих
на
гострий
холецистит похилого та старечого віку
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Київський міжнародний університет,
Освітня
програма
професійного
розвитку, сертифікат; 10.04.2020 р.
Національна
медична
академія
післядипломної освіти ім. Шупіка;
посвідчення; Хірургія; 22.03.2019 р.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики, зокрема:
• Abdul Hakim Kerim, Ashur Mustafa

Elhadi, L.Girin Surgical tactics in the
treatment of appendicular infiltrates //
Materials of the scientific-practical
conference «Actual issues of abdominal
surgery» March 3, 2015. – Garyan,
Libya 2015. – P. 12-13
• Abdul Hakim Kerim, Mohamed
Roduan Ali, L.Girin. Monitoring the
dynamics of postoperative complications
in the treatment of patients with acute
cholecystitis // Materials of the scientificpractical conference «Ways to improve
the results of surgical treatment of acute
cholecystitis » November 17, 2016. –
Tripoli, Libya 2016. – P.38-41.
• Abdul Hakim Kerim, A. Bekov,
L.Girin Criteria for assessing the severity
of patients with polytrauma in war/.//
Materials of the scientific-practical
conference «Actual issues of diagnosis of
polytrauma» June 20, 2017. – Tripoli,
Libya 2017. – P.12-13.
• Abdul Hakim Kerim, Ali Berdan,
L.Girin Tactics of urgent surgery in
providing assistance to victims of
military injuries, in conditions of mass
admission//.// Materials of the scientificpractical conference «Actual issues of
abdominal surgery» March 3, 2018. –
Garyan, Libya 2018. – P.12-13
• Гірін
Л.В.
Застосування
ситуаційних
задач
у
навчанні
студентів медичного профілю з
дисциплін
«Медсестринство
в
хірургії» та «Хірургія». Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Гірін Л.В. Симуляційне навчання,
як один із методів професійної

підготовки
медичних
сестер.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Гірін Л.В. Формування професійних
умінь майбутніх медичних сестер та
лікарів
хірургічного
профілю
засобами алгоритмізації. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,
клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Гірін Л.В. Мікробна контамінація
антисептичних та дезинфікуючих
засобів у хірургічних стаціонарах.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність
виданого
навчального
посібника:
• Гірін Л.В. Основні засади сучасної
гемотрансфузіології.
Навчальний
посібник. К.: КиМУ, 2020.
• Гірін Л.В. Основи медсестринства в
хірургії. Навчальний посібник. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Гірін Л.В. Медсестринство в
хірургії: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 50 с.
• Гірін
Л.В.,
Олійник
Ю.М.
Підготовка офіцерів запасу медичної
служби. Силабус для студентів:

спеціальності 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.:
КиМУ. 2019. 70 с
• Гірін Л.В., Асланян С.А. Клінічна
анатомія та оперативна хірургія.
Силабус для студентів: спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ. 2019.
38 с.
Досвід практичної роботи: 09.200306.2018 – Державний клінічний
госпіталь центральної клінічної бази
тріпольськоського університету Лівія,
Гарьян,
завідувач
хірургічного
відділення, лікар хірург.

245155

Кеян Давід
Миколайович

Доцент

Кафедра
хірургічної,
ортопедичної
стоматології та
ортодонтії

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Стоматологія;
кваліфікація – Лікар-стоматолог);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.22 –
Стоматологія);
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Охорона праці в
галузі

Участь у професійних об’єднаннях
за спеціальністю, зокрема: Член
всесвітньої
асоціації
хірургів
гепатологів; Член Лівійської та
Африканської асоціації хірургів
Кваліфікація
за
дисципліною
«Охорона праці та охорона праці в
галузі» підтверджена:
Стажування:
ТОВ
«Теплобуд
Компані»;
посвідчення; Тема: «Загальний курс з
охорони праці: Закон України «Про
охорону
праці»,
Законодавство
України про охорону праці, вимоги з
гігієни праці і промислової санітарії,
надання першої допомоги потерпілим
від
нещасних
випадків,
електробезпека, пожежна безпека»;
17.08.2020 р.
Національний медичний універсистет
імені О.О. Богомольця; кафедра
менеджменту
охорони
здоров'я;

сертифікат
лікаря-спеціаліста
№13462; спеціальність "Організація і
управління
охороною
здоров'я";
17.12.2019 р.
Національний медичний універсистет
імені О.О. Богомольця; посвідчення
№12;
ТУ
"Практичний
курс
невідкладної допомоги; 18.08.2017 р.
Досвід практичної роботи: медичний
директор Університетської клініки
ПЗВО
«Київський
міжнародний
університет», 2018-по теперішній час
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Кеян Д.М. Охорона праці та
охорона праці в галузі: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
24 с.
372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.03 Соціальна медицина)
Вчене звання: доцент кафедри
сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної
допомоги
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Соціальна
медицина та
організація охорони
здоров’я

Кваліфікація
за
дисципліною
«Соціальна медицина та організація
охорони здоров’я» підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук
(14.02.03 - Соціальна медицина)
тема дисертації: «Медико-соціальне
обґрунтування
оптимізації
функціонально-організаційної моделі
збереження та поліпшення здоров’я
школярів великого промислового
міста»
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:

«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство», 22.12.2020 р.
Наявність наукової публікації у
виданнях,
які
включені
до
бібліографічних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection:
• Матюха
Л.Ф.,
Титова
Т.А.,
Бухановська Т.М., Смаль Б.О.
Цукровий діабет І типу в молодих осіб
та дорослих. Стан імплементації
уніфікованих стандартів медичної
допомоги // Wiadomosci Lekarskie. –
2016, 69, 3 (cz.ІІ), 465-470(Scopus)
• Наталя В. Медведовська, Тетяна М.
Бухановська, Анатолій А. Шевчик
Вивчення змін якості життя при
вродженій патології органа зору у
дітей раннього віку як інструмент
формування соціальної їх адаптації в
майбутньому // Wiadomości Lekarskie
2017, tom LXX, nr 5, p. 917920(Scopus)
• Медведовська Н. В., Барінов Ю. В.,
Бухановська Т. М., Шевчик А. А.
Результати дослідження змін якості
життя при вродженій патології органу
зору у дітей раннього віку//Scientific
Journal «ScienceRise: Medical Science»,
2017, № 11(19), p. 44-47(Scopus)
• Larysa F. Matiukha, Nataliia V.
Medvedovska, Tetiana M. Bukhanovska
, Inna Yu. Dikhtiarenko Sociological
study
results
of
self-assessment
possibilities for self-realization among
doctors of general practice – family

medicine in Ukraine. // Wiadomości
Lekarskie 2020, tom LXXIII, nr 3, p.
454-456 (Scopus)
Наявність наукових публікацій у
наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань
України:
• Матюха
Л.Ф.,
Титова
Т.А.,
Бухановська Т.М., Смаль Б.О.
Порівняльна характеристика якості
медичного супроводу пацієнтів з
цукровим діабетом 2-го типу//
Семейная медицина. – 2015. - №4 (60).
– С. 126-129
• Сіліна Т.М., Бухановська Т.М.,
Паламарчук Д.В. Вплив медикосоціальних факторів на репродуктивне
здоров’я дівчаток-підлітків // Україна.
Здоров’я нації. – 2016. - №3 (39). – С.
36-41
• Матюха
Л.Ф.,
Тиш
О.Б.,
Бухановська Т.М. Фактори ризику
зниження
захисних
механізмів
дихальних шляхів у підлітків //
Здобутки
клінічної
та
експериментальної
медицини.
Науково-практичний
журнал.
–
Тернопіль. – 2016. - № 1 (25). – С. 3740
• Матюха Л. Ф., Т. А. Титова, Т. М.
Бухановська, Б. О. Смаль. Цукровий
діабет I типу в молодих осіб та
дорослих,
стан
імплементації
уніфікованих стандартів медичної
допомоги //Проблеми безперервної
медичної освіти та науки. – 2016. - №
1. – С. 13-17.
• Матюха Л.Ф., Орловська Н.В.,
Бухановська
Т.М.
Профілактика
розвитку артеріальної гіпертензії у

підлітків з наявними
факторами
ризику в умовах сільської амбулаторії
// Сімейна медицина. Науковопрактичний журнал. – 2016. - №4 (66).
– С. 60-66
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Сіліна Т.М., Бухановська Т.М.
Інтеграція
надання
медичної
допомоги підліткам та молоді на
принципах «дружнього підходу» в
роботі спеціалістів первинної ланки
охорони
здоров’я
//
ІІІ-я
Всеукраїнська конференція науковопрактична
конференція
з
міжнародною участю «Актуальні
питання та перспективи розвитку
медичної допомоги і соціальних
послуг підліткам та молоді на
принципах «дружнього підходу» в
Україні» / Тези. Київ, 29 листопада – 1
грудня.
–
2016.
–
С.3033
• Матюха Л. Ф., Титова Т. А.,
Бухановська Т. М., Смаль Б. О..
Цукровий діабет I типу в молодих осіб
та дорослих. Стан імплементації
уніфікованих стандартів медичної
допомоги // Здоров’я українців в руках
сімейного лікаря : зб. Робіт сучасн.
Наук.-практ. Конф. З між нар. Участю,
м. Київ, 08-09 грудня 2016 р. / за
редакцією Л.Ф. Матюха, Л.В. Хіміон,
О.К. Толстанов. – Київ: АНФ ГРУП,
2016 – С. 84-85
• Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М.
Роль лікарів загальної практики –
сімейних лікарів в ранньому виявленні
осіб з орфанними захворюваннями//
Здоров’я суспільства №1-2 Том 6 /

Матеріали
науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Актуальні
питання
сімейної
медицини та перспективи її розвитку
(в рамках Всесвітнього дня сімейного
лікаря)», Київ, 18-19 травня 2017 р. –
С. 112-113.
• Бухановська Т.М., Дубовка К.М.,
Мельник
Н.А.
Профілактичний
напрямок в роботі лікаря загальної
практики – сімейного лікаря //
Первинна медична допомога в ракурсі
світових практик : збірн. Праць наук.практ. Конф. З міжнар. Участю, м.
Київ, 6–7 червня 2019 року. – Київ :
АНФ ГРУП, 2019. – С. 6 – 7.
• Бухановська Т.М. Медико-соціальні
основи
реформування
медсестринських кадрових ресурсів
системи охорони здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Бухановська
Т.М.
Розбудова
системи громадського здоров’я в
Україні в контексті реформи медичної
галузі.
Матеріали
науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Бухановська
Т.М.
Соціальна
медицина та організація охорони
здоров’я: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

К.: КиМУ, 2020. 25 с.
239032

Луценко
Олександр
Геннадійович

Доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
спеціальність – Адміністративний
менеджмент; кваліфікація –
менеджер з адміністративної
діяльності)
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.01 – Гігієна
та професійна патологія)
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Основи
профілактичної
медицини

Кваліфікація за дисципліною «Основи
профілактичної
медицини»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем кандидата
медичних наук із спеціальності
14.02.01 – Гігієна та професійна
патологія; Тема дисертації: Гігієнічна
оцінка фактичного харчування дітей
дошкільного віку, які проживають на
радіоактивно
забруднених
та
ендемічних на йод територіях
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
Медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Луценко
О.Г.
Основи
профілактичної медицини: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
29 с.
• Луценко
О.Г.
Основи
профілактичної медицини: Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Луценко
О.Г.
Профілактична

366177

Павловська
Марина
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.01 –
Акушерство та гінекологія);
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Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

медицина як важлива складова
громадського здоров’я. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,
клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Луценко О.Г. Роль медичної сестри
та лікаря в профілактиці захворювань
серед населення. Матеріали науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Луценко
О.Г.
Використання
інтерактивних методів навчання в
освітньому
процесі
шляхом
підготовки до ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Луценко О.Г. Гігієна рук у системі
заходів профілактики інфекцій, що
пов’язанні з наданням медичної
допомоги у відділеннях хірургічного
профілю. Матеріали круглого столу з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство в акушерстві та
гінекології»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності 14.01.01 – Акушерство
та гінекології; тема дисертації:
«Соматичні
та
психологічні
предиктори формування лейоміоми
матки»
Стажування:

Українська
військово-медична
академія; посвідчення; спеціальність
«Акушерство і гінекологія» ІІ
кваліфікаційна категорія; 29.12.2018 р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Павловська М.О. Медсестринство в
акушерстві та гінекології: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
41 с.
• Павловська М.О. Медсестринство в
акушерстві та гінекології: Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
Наявність наукових публікацій:
• Павловська
М.О.
Динаміка
показників Ехо-КГ у пацієнток із
клімактеричним синдромом на тлі
гіпотиреозу типу під
впливом
комплексної терапії / Павловська
М.О., Вакалюк І.П., Дєльцова О.І. //
Світ медицини та біології. - 2018. №1(63). - С.56-60.(WEB OF SCIENCE)
• Maryna O. Pavlovska. Hygienic signs
of diagnostics of early dysmetabolic
symptoms. Nataliya M. Poberezhna,
Serhii T. Omelchuk, Serhii A.

Pavlovskyi. – Wiadomosci Lekarskie. 2020, том LXXIII, № 2. -302-306
(SCOPUS)
• Павловська М.О. Соматичний та
гінекологічний статус жінок з
клімактеричним синдромом на тлі
соматоформних розладів / Павловська
М.О.
//
Український
журнал
медицини, біології та спорту. – 2017. №3(5), - С. 100-104.
• Павловська М.О. Dinamics of
biochemical indicators of patients
climacteric syndrome associated with
hypothyroidism under the influence of
complex therapy with application of
physiotherapeutic methods of treatment /
Павловська М.О. // The Pharma
Innovation Journal. – 2018. –№7(8), - С.
31-34.
• Павловська
М.О.
Клінікоанамнестична характеристика жінок із
клімактеричним синдромом на тлі
гіпотиреозу / Павловська М.О. //
Український журнал екстремальної
медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2017. Том 18, №2. - С.44-50.
Наявність виданої монографії:
Павловська М.О. Вакалюк І.П.,
Венцковська І.Б., Дєльцова О.І.,
Геращенко С.Б., Павловський С.А..
Соматичні
та
психологічні
предиктори формування лейоміоми
матки: Монографія / Під ред. М.О.
Павловської. Івано-Франківськ: ТОВ
«ВГЦ «Просвіта»», 2019. 172 с.
Наукове консультування підприємств,
установ, організацій: ТОВ «Центр
управління
здоров’ям
AgeFree
Lifestyle Medicine” (2018-2020 рр.)

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Павловська М.О. Клінічні та
антропометричні параметри пацієнток
з клімактеричним синдромом на
аємотлі цукрового діабету 2 типу.
2018. Міжнародна науково-практична
конференція «Забезпечення здоров’я
нації та здоров’я особистості як
пріоритетна функція держави», м.
Одеса, 19-20 січня 2018 року, с.55-58.
• Павловська
М.О.
Оцінка
соматичного
та
гінекологічного
статусу жінок з клімактеричним
синдромом на тлі соматоформних
розладів. 2018. Міжнародна науковопрактична конференція «Досягнення
медичної
науки
як
чинник
стабільності
розвитку
медичної
практики», м. Дніпро, 9-10 березня
2018 року, с.64-69.
• Павловська М.О. Фактори ризику
розвитку супутньої патології у
пацієнток
з
клімактеричним
синдромом на тлі гіпотиреозу. 2018.
Міжнародна
науково-практична
конференція «Пріоритети розвитку
медичних наук у XXI столітті»,
м.Одеса, 16-17 березня 2018 року,
с.61-66.
• Павловська
М.О.
Особливості
клініко-лабораторних
та
інструментальних
показників
у
пацієнток перименопаузального віку в
залежності від супутньої патології.
2018. 5 th International conference
«Science and society», Hamilton, Canada
15 червня 2018 року, с. 986-1003.
• Павловська М.О. Бактеріальне
забруднення рук працівників лікарні

258083

Олійник
Юрій
Миколайович

Доцент
(за
сумісництво)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар;
магістр медицини, офіцер
військового управління
тактичного рівня);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.03 –
Хірургія);

15

Медсестринство в
онкології та
паліативна
медицина

під час планового догляду за хворими.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Павловська М.О. Медсестринський
діагноз під час обстеження та оцінки
стану здоров’я людини. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство в онкології та
паліативна медицина» підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності 14.01.03 – Хірургія,
Стажування:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика; Сертифікат; за спеціальністю
«Онкохірургія»; 28.01.2014 р.
Міністерство оборони України;
Українська
військово-медична
академія; Посвідчення; вища категорія
за
спеціальністю
«Хірургія»;
31.10.2014 р.
Міністерство
оборони
України;
Українська
військово-медична
академія;
Посвідчення;
перша
категорія за спеціальністю «Судинна
хірургія»; 30.12.2016 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:

• Олійник Ю.М. Медсестринство в
онкології та паліативна медицина:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
22 с.
• Олійник Ю.М. Медсестринство в
онкології та паліативна медицина:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
• Літвінова Н.Ю. , Гуменюк Л. Д.,
Олійник Ю. М. Хірургія у тому числі
онкологія та нейрохірургія. Силабус
для студентів: спеціальності 221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
71 с.
Наявність патентів на корисну модель:
• Композиція
для
виготовлення
пудингу для ентерального харчування
хворих
з
онкологічними
захворюваннями №11735126.06.2017,
бюл. № 12
• Драглеподібний харчовий продукт
для ентерального харчування людей з
онкологічними
захворюваннями
25.04.2017, бюл. № 8/2017
• Суміш суха для ентерального
харчування хворих з онкологічними
захворюваннями 26.09.2016, бюл. №
18/2016
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Олійник Ю.М. Етико-деонтологічні
аспекти в роботі онкологічних
диспансерів. Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,

372347

Якубовська
Інесса
Андріївна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
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Медсестринство в
сімейній медицині

профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Олійник
Ю.М.
Особливості
підготовки
медичних
сестер
з
паліативної та хоспісної допомоги в
Україні та Польщі. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Олійник Ю.М. Участь медичної
сестри в ранній діагностиці злоякісних
новоутворень
та
догляд
за
онкохворими в лікарні і вдома.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Олійник Ю.М. Небезпеки, що
виникають
при
використанні
гігієнічних антисептиків. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,
17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Олійник Ю.М. Проблеми та
перспективи викладання паліативної
допомоги в процесі професійної
підготовки
медичних
кадрів.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство
в
сімейній
медицині» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата медичних наук (14.01.38 –

Науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.38 –
загальна практика – сімейна
медицина)

загальна
практика
–
сімейна
медицина),
Тема
дисертації:
«Особливості
перебігу, лікування та профілактики
хронічних захворювань біліарної
системи на тлі ожиріння»;
Стажування:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика МОЗ України; сертифікат
лікаря-спеціаліста за спеціалізацією
«Загальна
практика-Сімейна
медицина»; 14.03.2018 р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність наукових публікацій:
• Влияние комплексного лечения с
применением
диетотерапии
на
пищевой статус и функциональное
состояние желчного пузыря больных
хроническими
заболеваниями
билиарной системы на фоне ожирения
/ И. А. Якубовская, Л. Ф. Матюха //
Украина. Здоровье нации. - 2017. - №
4 (45). - С. 112-116.
• Патогенетическое
обоснование
терапевтических стратегий коррекции
метаболических нарушений в больных
с
ожирением
на
фоне
инсулинорезистентности
/
В.
Харченко, И. А. Якубовская, Н. В.

Харченко, Г. А. Анохина // Sanatate
publica, economie si management in
medicina. - 2015. - № 4 (61). - C. 134140.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Якубовська І.А. Медсестринство в
сімейній медицині: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
24 с.
• Якубовська І.А. Медсестринство в
сімейній
медицині:
Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
• Якубовська І.А. Медсестринство в
сімейній
медицині:
Методичні
рекомендації до практичних занять.
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Якубовська
І.А.
Формування
професійно-педагогічної
компетентності сімейної медичної
сестри в умовах реформування
системи охорони здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Якубовська
І.А.
Застосування
інтерактивних методів навчання при
вивченні медсестринства в сімейній
медицині. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020

359230

Борзих Наталя
Олександрівна

Професор
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини
(Основне місце
роботи –
провідний
науковий
співробітник
відділу
реабілітації ДУ
«Інститут
травматології та
ортопедії»)

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: доктор
медичних наук (14.01.21 –
травматологія та ортопедія)
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Медична та
соціальна
реабілітація

р. К.: КиМУ, 2020.
• Якубовська
І.А.
Формування
культурно-гігієнічних навичок у сім’ї.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Питание больных с поражением
желчного пузыря на фоне ожирения с
учетом компонентного телосложения
и липидного обмена: материалы
Всеукр. научно-практической. конф. с
междунар. участием «Актуальные
вопросы
диагностики,
лечения,
рациональной
фармакотерапии,
диспансеризации и реабилитации в
практике семейного врача», 12-13
трав. 2016 / Л. Ф. Матюха, И. А.
Якубовская // Достижения клин. и
эксперим. медицины. - 2016. - № 2. - С.
126-127.
•
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медична та соціальна реабілітація»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем доктора
медичних наук із спеціальності
14.01.21 – травматологія та ортопедія,
Наявність
наукових
праць
за
спеціальністю, зокрема:
• Страфун С.С., Гайович В.В.,
Гайович І.В., Гайко О.Г., Борзих Н.О.
Лікування
пошкоджень
нервів
кінцівок у результаті вогнепальних
поранень
//
Вісник
ортопедії
травматології та протезування-2015.№2.-С.16-21.
• Страфун С.С., Гайко О.Г., Борзих
Н.О., Лакша А.М., Борзих О.В.
Хірургічне лікування поранених з

паралічем двоголового м’язу плеча
внаслідок вогнепальних та мінновибухових ушкоджень периферичних
нервів // «Сучасні аспекти військової
медицини».
Зб.
Наук.
Праць
Національного військово-медичного
клінічного центру «ГВКГ» МО
України. – Київ: 2016.- Вип. 23 – С. 99105. Частина І.
• Борзих О.В., Асланян С.А., Сапа
С.А., Пендраковський К.В., Борзих
Н.О. Клінічний випадок успішного
лікування травмованого з тяжким
сепсісом
//
«Сучасні
аспекти
військової медицини». Зб. Наук.
Праць Національного військовомедичного клінічного центру «ГВКГ»
МО України. – Київ: 2017.- Вип. 24 –
С. 75-86.
• Рой І. В., Проценко В. В., Солоніцин
Є. О., Борзих Н. О. Принципи
реабілітації хворих із пухлинним
ураженням кісток (сучасний погляд на
проблему) // Травма. - 2019. - Т. 20, №
4. - С. 125-130.
• Герасименко С. І., Рой І. В., Борзих
Н. О., Герасименко А. С., Катюкова Л.
Д.
Реабілітаційні
заходи
при
ушкодженнях
та
захворюваннях
структур колінного суглоба // Вісник
ортопедії,
травматології
та
протезування. - 2019. - № 4. - С. 17-24.
• Рой І. В., Борзих Н. О., Пилипенко
О. В.Сучасний стан і проблемні
питання реабілітації в травматології та
ортопедії
//
Вісник
ортопедії,
травматології та протезування. - 2019.
- № 1. - С. 52-57.
• Рой І. В., Борзих Н. О., Катюкова Л.
Д., Борзих О. В. Сучасні підходи до
реабілітації військовослужбовців з

вогнепальними
поліструктурними
пораненнями верхньої кінцівки //
Клінічна хірургія. - 2019. - Т. 86, № 5.
- С. 34–38..
• Страфун С. С., Лакша А. М.,
Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Страфун
О. С. Підгострий компартментсиндром за умов вогнепальних
ушкоджень кінцівок // Ортопедия,
травматология и протезирование. 2020. - № 1. - С. 15-19.
Наявність навчального посібника:
Воєнно-польова хірургія» / за ред. Я.Л.
Заруцького, В.Я. Білого. – К.: В 63
Фенікс, 2018. – 552 с. 2018 р. (Розділ
27. Травма кінцівок. Н.О. Борзих, С.С.
Страфун, С. 446–473
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Борзих Н.О., Балицький О.П.
Медична та соціальна реабілітація:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Борзих Н.О., Балицький О.П.
Медична та соціальна реабілітація:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Борзих Н.О. Наукове обґрунтування
оптимізації
системи
медичної
реабілітації в умовах реформування
охорони здоров’я в Україні. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,

клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Борзих Н.О. Шляхи створення
ефективної
системи
медичної
реабілітації в сучасних умовах.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Борзих Н.О. Участь медсестри в
програмі
реабілітації
після
ендопротезування
кульшового
суглоба в хворих похилого та
старечого віку. . Матеріали науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Борзих Н.О. Європейський досвід
дослідження ефективності гігієни рук
медичного
персоналу
закладів
охорони здоров’я. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Борзих
Н.О.
Використання
американського досвіду професійної
підготовки фахівців з медсестринства
в системі освіти України. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Досвід практичної роботи: 2015-по
теп.час ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України», лікар
ортопед-травматолог,
провідний
науковий
співробітник
відділу

372326

Балицький
Олександр
Петрович

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.15 –
Нервові хвороби).
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реабілітація

реабілітації
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство в психіатрії та
наркології» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата
медичних
наук
із
спеціальності 14.01.15 – Нервові
хвороби
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
наукових
публікацій,
зокрема:
• Застосування
високочастотної
ритмічної транскраніальної магнітної
стимуляції
у
діагностиці
та
реабілітації хворих на інфаркт мозку в
гострому
та
ранньому
відновлювальному періодах / В. О.
Засуха,
О.
П.
Балицький
//
Український вісник психоневрології. 2010. - Т. 18, вип. 3. - С. 82-83. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2010_18
_3_42
• Застосування
гравітаційного
костюму "Pегент" у лікуванні і
реабілітації хворих на ішемічний
інсульт / В. О. Засуха, О. П.
Балицький, Г. В. Фещенко, І. В.
Саєнко,
І.
Б.
Козловська
//
Український вісник психоневрології. -

2010. - Т. 18, вип. 3. - С. 83. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2010_18
_3_43
• Патогенетичні
особливості
больових вертеброгенних синдромів
попереково-крижового відділу хребта
/ В. О. Засуха, Р. А. Мокринський, О.
П. Балицький, О. В. Мазур, Л. В.
Дубініна, І. В. Лук’янчук //
Український вісник психоневрології. 2010. - Т. 18, вип. 3. - С. 83-84. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2010_18
_3_44
• Застосування
транскраніальної
магнітної стимуляції для кількісної
оцінки порушень рухових функцій і
медичної реабілітації постінсультних
хворих / В. П. Лисенюк, Н. І. Самосюк,
О. П. Балицький // Міжнародний
неврологічний журнал. - 2012. - № 8. С.
50-59.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2012_8
_7
• Балицький О.П. Медико-соціальне
обґрунтування
системи
надання
допомоги населенню похилого віку з
вадами
психічного
здоров’я.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
Наявність патенту: Спосіб лікування
хворих на ішемічний інсульт з
руховими порушеннями в гострому та
ранньому відновлювальному періодах
Номер патенту: 67363
Опубліковано: 10.02.2012

Автори: Самосюк Наталія Іванівна,
Балицький Олександр Петрович,
Засуха Валерій Олексійович, Лисенюк
Віктор Павлович

329603

Зайченко Петро
Олександрович

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: Кандидат
медичних наук (14.01.30 –
анестезіологія та інтенсивна
терапія)
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Анестезіологія та
реаніматологія

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Балицький
О.П.
Застосування
транскраніальної магнітної стімляціі у
хворих на ішемічний інсульт в
гострому і ранньому відновному
періодах
з
діагностичної
та
лікувально-реабілітаційної
метою.
Методичні рекомендації. К.: КиМУ,
2020.
• Борзих Н.О., Балицький О.П.
Медична та соціальна реабілітація:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Борзих Н.О., Балицький О.П.
Медична та соціальна реабілітація:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Анестезіологія та реаніматологія»
підтверджена документом про освіту
(базова освіта: спеціальність –
Лікувальна справа; кваліфікація –
Лікар)
та
науковим
ступенем
кандидата
медичних
наук
із
спеціальності
14.01.30
–
анестезіологія та інтенсивна терапія
Тема
дисертації:
Гемодинамічні
порушення та їх корекція при
анестезіологічному
забезпеченні
реконструктивних операцій на аорті та
артеріях нижніх кінцівок

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Зайченко П.О. Анестезіологія та
реаніматологія:
Силабус
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
21 с.
• Зайченко П.О. Анестезіологія та
реаніматологія:
Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
• Зайченко П. О., Терещенко Н.Д.
Екстренна та невідкладна медична
допомога. Силабус для студентів:
спеціальності 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.:
КиМУ, 2019. 28 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Зайченко
П.О.
Синдром
професійної дезадаптації лікарів та
медсестер відділення анестезіології та
реаніматології. Матеріали науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Зайченко
П.О.
Анестезія
і
порушення сну – нова проблема
сучасної анестезіології. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,
клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Зайченко
П.О.
Необхідність
використання
симуляційних
технологій
для
формування

компетентності
студентів
у
проведенні
серцево-легеневої
реанімації. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Зайченко
П.О.
Використання
зарубіжного досвіду як складова
навчання з надання домедичної
допомоги.
Матеріали
науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Зайченко
П.О.
Особливості
використання антисептичних засобів у
закладах охорони здоров’я України.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Досвід практичної роботи: 2007-2017
рр. – ТОВ «Борис», завідувач
відділенням анестезіології;
1987-2007 рр. – Національний
Інститут хірургії та трансплантології
АМН України імені Шалімова,
відділення
анестезіології,
лікаранестезіолог, завідувач відділенням
Наукове консультування підприємств,
установ, організацій протягом не
менше двох років: Клініка професора
Храпача з 2017 р. по теперішній час.
Участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю:
Член
Асоціації
Анестезіологів України

366177

Павловська
Марина
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.01 –
Акушерство та гінекологія);
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Обстеження та
оцінка стану
здоров’я людини

Кваліфікація
за
дисципліною
«Обстеження та оцінка стану здоров’я
людини» підтверджена документом
про освіту та наукове консультування
підприємств, установ, організацій
ТОВ «Центр управління здоров’ям
AgeFree Lifestyle Medicine” (2018-2020
рр.)
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Павловська М.О. Обстеження та
оцінка стану здоров’я людини:
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
30 с.
• Павловська М.О. Обстеження та
оцінка стану здоров’я людини:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність науково-популярних та/або
консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Павловська М.О. Бактеріальне
забруднення рук працівників лікарні
під час планового догляду за хворими.

Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Павловська М.О. Медсестринський
діагноз під час обстеження та оцінки
стану здоров’я людини. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
239032

Луценко
Олександр
Геннадійович

Доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
спеціальність – Адміністративний
менеджмент; кваліфікація –
менеджер з адміністративної
діяльності)
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.01 – Гігієна
та професійна патологія)
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Економіка охорони
здоров’я.
Маркетинг
медичних послуг

Кваліфікація
за
дисципліною
«Економіка
охорони
здоров’я.
Маркетинг
медичних
послуг»
підтверджена документом про освіту
за спеціальністю «Адміністративний
менеджмент»
з
кваліфікацією
«Менеджер
з
адміністративної
діяльності»;
Стажування:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика МОЗ України; сертифікат;
спеціальність:
«Організація
і
управління охороною здоров’я»;
28.10.2015 р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Луценко О.Г. Економіка охорони
здоров’я.
Маркетинг
медичних
послуг: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 21 с.
• Луценко О.Г. Економіка охорони
здоров’я.
Маркетинг
медичних
послуг: Методичні рекомендації до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність науково-популярних та/або
консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Луценко
О.Г.
Використання
інтерактивних методів навчання в
освітньому
процесі
шляхом
підготовки до ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
243532

Гетало Ольга
Володимірівна

Завідувач
кафедри

кафедра фармації

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Фармація;
кваліфікація – Провізор);
науковий ступінь: кандидат
фармацевтичних наук (15.00.01 –
Технологія ліків, організація
фармацевтичної справи)
Вчене звання: доцент кафедри
клінічної фармації,
фармакотерапії та управління і
економіки фармації
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Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

Кваліфікація
за
дисципліною
«Медичне
та
фармацевтичне
товарознавство»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата фармацевтичних
наук із спеціальності 15.00.01 –
Технологія
ліків,
організація
фармацевтичної справи та судова
фармація;
тема дисертації:
«Опрацювання складу, технології та
дослідження лікарських засобів з
солями магнію для застосування при
магнійдефіцитних станах»

Наявність публікацій, зокрема:
• Аналіз сучасного вітчизняного
ринку засобів для перитонеального
діалізу. / Гетало О.В. //Фармаком. –
2015. – № 1. – С.25-28
• Дослідження вітчизняного ринку
лікарських засобів на основі валеріани
лікарської.
/
Гетало
О.В.
//
Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 1. –
С. 85-87
• Гетало О.В. Аналіз асортименту
лікарських засобів на ринку України //
Матеріали
Науково-практичної
конференції «Європейські стандарти
медичної освіти в українських
реаліях». Секція «Фармація». – К.:
КиМУ, 2017. – С. 18-19
• Гетало О.В. Аспекти моніторингу
доступності
лікарських
засобів.
матеріали ХХV Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні
стратегії розвитку університету в
контексті євроінтеграції», 21 – 22
травня
2020
рок
/Київський
міжнародний університет. К.: КиМУ,
2020. Т.2. С. 236-241.
• Гетало О.В. Сучасний погляд до
викладання дисципліни «Медичне та
фармацевтичне
товарознавство».
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Гетало О.В. Аналіз асортименту
антисептиків рук та дезинфікуючих
засобів у аптеках України. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,
17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Гетало О.В. Фармацевтичне та
медичне товарознавство: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Гетало О.В. Фармацевтичне та
медичне товарознавство: Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
• Гетало О.В. Методичні вказівки до
практичної роботи студентів з курсу
«Фармацевтичне
та
медичне
товарознавство». К.: КиМУ, 2018.
239032

Луценко
Олександр
Геннадійович

Доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
спеціальність – Адміністративний
менеджмент; кваліфікація –
менеджер з адміністративної
діяльності)
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.01 – Гігієна
та професійна патологія)
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Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Кваліфікація
за
дисципліною
«Менеджмент
та
лідерство
в
медсестринстві»
підтверджена
документом
про
освіту
за
спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент»
з
кваліфікацією
«менеджер
з
адміністративної
діяльності»;
Стажування:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика МОЗ України; сертифікат;
спеціальність:
«Організація
і
управління охороною здоров’я»;
28.10.2013 р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні

підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Луценко О.Г Менеджмент та
лідерство в медсестринстві: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
24 с.
• Луценко О.Г Менеджмент та
лідерство
в
медсестринстві:
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ, 2020. 46 с.
Наявність науково-популярних та/або
консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Луценко О.Г. Роль медичної сестри
та лікаря в профілактиці захворювань
серед населення. Матеріали науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Луценко
О.Г.
Використання
інтерактивних методів навчання в
освітньому
процесі
шляхом
підготовки до ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Луценко
О.Г.
Формування
лідерських якостей у медичних сестер.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в

378028

Тарасюк Олена
Андріївна

Викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);
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Клінічне
медсестринство в
педіатрії

умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Клінічне медсестринство в педіатрі»
підтверджена документом про освіту;
сертифікату лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
«Педіатрія»
від
30.06.2020 р.;
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика;
посвідчення
про
проходження
підвищення
кваліфікації; Тема: «Стажування з
педіатрії»; 30.09.2020 р.
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика;
посвідчення
про
проходження
підвищення
кваліфікації; ТУ «Нейроінфекції у
дітей»; 10.02.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Тарасюк
О.А.
Клінічне
медсестринство в педіатрії: Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
26 с.

• Тарасюк
О.А.
Клінічне
медсестринство в педіатрії: Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.
• Тарасюк
О.А.
Клінічне
медсестринство в педіатрії: Методичні
рекомендації до практичних занять.
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Тарасюк О.А. Догляд за дітьми в
умовах педіатричного стаціонару.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Тарасюк О.А. Гігієна починається з
рук. Використання антисептичних
засобів в ЗОЗ України. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,
17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Тарасюк О.А. Литвинюк А.Г.
Особливості викладання педіатричних
дисциплін на різних спеціальностях
при
формуванні
професійних
компетентностей медичних фахівців.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність сертифікатів учасника
безперервного
професійного
розвитку:
• фахової
школи
«Мультидисциплінарна педіатрія в
системі безперервного професійного

розвитку»; 07.02.2020 р., м. Київ;
• - фахової школи з міжнародною
акредитацією АССМЕ «PedSMART:
дитяча нутриціологія»; 29.02.2020 р.;
м. Одеса;
• - майстер-класу «Простий-складний
отит»;
Асоціація
дитячих
оториноларингологів
України;
27.04.2020 р.;
• - лекційного курсу онлайн-школи
практичної майстерності лікаря (з
міжнародною участю) «Проблемні
питання дитячої гастроентерології,
нефрології та вакцинації. Невідкладні
стани в педіатрії»; 13.05.2020 р.
• - лекційного курсу онлайн-школи
практичної майстерності лікаря (з
міжнародною участю) «Алергічна
патологія та невідкладні стани у дітей
(сучасні мультидисциплінарні підходи
до ведення хворих на алергічну
патологію)»; 05.05.2020 р.;
• - авторського онлайн-семінару
«Конспект
педіатра:
актуальні
питання дитячої гастроентерології»;
30.04.2020 р., м. Харків.
Досвід практичної робити на посадах
лікаря-педіатра
консультативнодіагностичної
поліклініки
Староконстантинівської ЦРП (20152018 рр.)
8463

Асланян Сергій
Арменакович

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: Кандидат
медичних наук (14.01.03 –
Хірургія);
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Клінічне
медсестринство в
хірургії

Кваліфікація
за
дисципліною
«Хірургія» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата
медичних
наук
із
спеціальності 14.01.03 – Хірургія.
Тема дисертації: «Механічний шов
печінки м’якою лігатурою»; наявність
вченого звання:

доцент кафедри психології; Почесне
звання «Заслужений лікар України»
(Указ Президента України №27/2015
від 22.02.2015 р.)
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Гірін Л.В., Асланян С.А. Клінічна
анатомія та оперативна хірургія.
Силабус для студентів: спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ. 2019.
38 с.
• Асланян
С.А.
Клінічне
медсестринство в хірургії. Силабус
для студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
33 с.
• Асланян
С.А.
Клінічне
медсестринство в хірургії. Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ. 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Асланян С., Антюшко Д., Мотузка
Ю. Елементний склад продуктів для
ентерального харчування / Товари і

ринки. 2015. № 1. С. 84–89.
• Асланян С. А. , Антюшко Д. П.,
Кучинська А.М. Суспільна значущість
від розроблення та впровадження
продуктів
для
ентерального
харчування
/ Технічні науки та
технології. 2015. № 1. С. 181-185.
• Асланян С. А. , Притульська Н. В.,
Мотузка
Ю.
М.
Продукти
ентерального
харчування
для
спеціальних медичних цілей: інновації
в Україні та світі / Проблеми
військової охорони здоров'я. 2016.
Вип. 46. С. 416-423.
• Заруцький Я. Л., Асланян С. А.,
Компанієць А. О.Вакуумні пов'язки у
хірургічному лікуванні поранених з
великими
дефектами
м'яких
тканин / Одеський медичний журнал.
2017. № 3. С. 47-51.
• Асланян С.А. Особливості вивчення
дисципліни «Клінічне медсестринство
в хірургії». Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Гігієна рук персоналу
та
профілактика
інфекційних
захворювань у медичних закладах
хірургічного профілю. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,
17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Роль медичної сестри
в умовах догляду за пацієнтом, що
страждає
хірургічними
захворюваннями. Матеріали науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,

20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Аналіз європейського
досвіду
як
запорука
успішної
професійної реалізації майбутніх
медичних працівників у єдиному
європейському просторі. Матеріали
круглого
столу
«Європейські
стандарти
медичної
освіти
в
українських реаліях», 18.05.2017 р. К.:
КиМУ, 2017
• Асланян
С.А.
Інтелектуальні
технології моделювання хірургічних
втручань.
Матеріали
науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Асланян
С.А.
Проблеми
антибактеріальної терапії в клініці
невідкладної
хірургії.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
Наявність патенту на винахід чи
корисну модель, включаючи секретні:
• Яблоков В. В.,
Асланян С.
А., Сотников А. В. Спосіб обробки
біологічної порожнини: Пат. № 96901
МПК: A61M 27/00. від 25.02.2015 р.
• Асланян С. А., Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький Я.Л., Казмірчук
А.П., Гуліч М.П., Мотузка Ю.М.,
Фомін О.О., Лакша А.А., Маслєнін Є.І.
Суміш
суха
для
ентерального
харчування хворих у критичних
станах: Патент України на корисну
модель № 108993 від 10.08.2016 р.
• Асланян С. А., Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький Я.Л., Казмірчук

А.П., Гуліч М.П., Мотузка Ю.М.,
Бідула Є.О., Маслєнін Є.І. Суміш суха
для ентерального харчування хворих з
нирковою недостатністю: Патент
України на корисну модель № 109970
від 26.09.2016 р.
• Асланян С.А., Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький Я.Л., Казмірчук
А.П., Гуліч М.П., Мотузка Ю.М.,
Олійник Ю.М., Оссовський О.В.,
Маслєнін Є.І. Суміш суха для
ентерального харчування хворих з
онкологічними
захворюваннями:
Патент України на корисну модель №
109971 від 26.09.2016 р.
• Асланян С.А., Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький Я.Л., Казмірчук
А.П., Гуліч М.П., Мотузка Ю.М.,
Давидов С.В., Прищепа І. В., Маслєнін
Є.І. Суміш суха для ентерального
харчування хворих з порушенною
толерантністю до глюкози: Патент
України на корисну модель № 109972
від 26.09.2016 р.
• Асланян С.А., Зелінський А.І.,
Сотников А.В., Заруцький Я,Л.,
Асланян Л.С., Яблоков В.В., Собко
І.В., Жовтоножко О.І., Ткаченко А.Є.,
Грибачов С.М. Спосіб лікування
проникаючого дефекту стінки тонкої
кишки:
Висновок
про
видачу
деклараційного
патенту
№25221/ЗУ/16 від 18.10.2016 р.
• Асланян С.А., Фомін О.О. Спосіб
вакуумної терапії великих за площею
гнійних ран мяких тканин з наявністю
в них скелетизованих судиннонервових жмутків. Патент України на
корисну
модель
№122952
від
25.01.2018 р.
• Гибало
Р.В.,
Заруцький

338098

Дроздова Ірина
Володимирівна

Завідувач
кафедри,
професор

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь:
доктор медичних наук (19.00.04 –
Медична психологія; 14.01.11 –
Кардіологія);
Кандидат медичний наук
(14.00.07 – Гігієна; 14.00.05 –
Внутрішні хвороби);
Вчене звання: старший науковий
співробітник зі спеціальності
кардіологія
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Клінічне
медсестринство у
внутрішній
медицині

Я.Л.,
Макаров
Г.Г.,
Сотников
А.В., Яблоков В.В., Зелінський
А.І., Асланян С.А. Спосіб лікування
ентеро-атмосферної нориці в умовах
відкритого живота. Патент України на
корисну
модель
№122616
від
25.01.2018 р.
• Фомін О.О., Притульська Н.В.,
Асланян С.А., Собко І.В., Гуліч М.П.,
Мотузка
Ю.М.,
Король
С.О.
Компанієць А.О. Драглеподібний
харчовий продукт для ентерального
харчування хворих в критичних
станах. Патент України на корисну
модель №115781 від 25.04.2017 р.
Досвід
практичної
роботи
за
спеціальністю не менше п’яти років:
Національний
військово-медичний
клінічний
центр
„Головний
військовий клінічний госпіталь” ,
2014- 2019
Кваліфікація
за
дисципліною
«Клінічне
медсестринство
у
внутрішній медицині» підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності 14.00.07 – Гігієна;
14.00.05 – Внутрішні хвороби,
Тема
дисертації:
«Профілактика
аліментарної
патології
та
неінфекційних
захворювань
з
аліментарними факторами ризику у
робітниць взуттєвого та швейного
виробництва»
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні

підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Дроздова І.В. Медсестринство у
внутрішній медицині: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
42 с.
• Дроздова І.В. Медсестринство у
внутрішній медицині: Методичні
рекомендації до вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2020.
• Дроздова
І.В.
Клінічне
медсестринство
у
внутрішній
медицині. Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 34 с.
Наявність за останні п’ять років
наукових публікацій у періодичних
виданнях,
які
включені
до
наукометричних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection
• Дроздова
І.
В.
Особливості
структурно функціонального стану
серця у хворих на хронічну серцеву
недостатність,
коморбідну
з
артеріальною гіпертензією / І. В.
Дроздова / Запорожский медицинский
журнал. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 257 –
260. doi: https://doi.org/10.14739/23101210.2017.3.100575
• Drozdova I. V. Forecasting the
dynamics of morbidity/disability of

young people in Ukraine / I. V. Drozdova
V. V. Khramtsova Yu. A. Honchar //
Psychology and Behavioral Sciences. –
2017. – 6 (5). – P. 105-109. doi:
10.11648/j.pbs.20170605.15
• Drozdova I. V. Features of vascular
remodelling in the patients with arterial
hypertension in a case of brain stroke/ I.
V.
Drozdova
//
Запорожский
медицинский журнал. – 2017. – Т. 19.
– № 5 (104). – С. 564 – 569. doi:
10.14739/2310-1210.2017.5.110089
• Drozdova I. V. Forecasting the
dynamics of morbidity/disability of
young people in Ukraine
/ I. V.
Drozdova V. V. Khramtsova Yu. A.
Honchar // Advances in Social
Psychology. – 2017. – Vol.2 № 3. August
–
P.
57
–
61.
doi:
10.11648/j.asp.20170203.14
• Matsuga O. M. Technolody of
comparison of daily monitoring data
aboua the blood pressure in patients with
arterial hypertension / O. M. Matsuga, I.
V. Drozdova, A. K.Akimova //
Запорожский медицинский журнал. –
2018. – № 3. – С. 309 – 314.
https://doi.org/10.14739/23101210.2018.3.130459
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Дроздова І.В. Компетентнісний
підхід у реалізації міждисциплінарної
інтеграції
при
викладанні
медсестринства
у
внутрішній
медицині
та
клінічного
медсестринства
у
внутрішній
медицині. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020

р. К.: КиМУ, 2020.
• Drozdova I. V. Cleaning up the myths
about hand washing. Матеріали
круглого столу з елементами тренінгу
«Гігієна
починається
з
рук»,
17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова І.В. Розвиток клінічного
мислення у внутрішній медицині (за
моделлю сbcr) на прикладі клінічного
випадку:
первинна
легенева
гіпертензія.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова
І.
В.
Обмеження
життєдіяльності
хворих
на
артеріальну гіпертензію у головних
сферах життя / І. В. Дроздова, С. Я.
Яновська // Нейрореабілітація та
медико-соціальна
експертиза:
Матеріали 4-ого Всеукраїнського
форуму, Львів, 07-08 квітня, 2016. –
Львів, 2016. – С. 13.
• Дроздова І. В. Захворюваність та
поширеність
хвороб
системи
кровообігу в Україні / І. В. Дроздова,
Л. Г. Степанова, Л.В.Омельницька, О.
С. Маландій. - Актуальні питання
внутрішньої медицини: Тези наукових
доповідей,
Дніпропетровськ,18-19
травня, 2016. – Дніпропетровськ, 2016.
– С. 101.
• Дроздова І. В. Особливості даних
добового
моні
торування
артеріального тиску у хворих на
артеріальну гіпертензію /
І. В.
Дроздова , А. А. Бабець // Український
вісник медико-соціальної експертизи.
– 2016. – № 4. – С. 36 – 46.

• Дроздова І. В. Церебро-васкулярні
хвороби в Україні: до питання аналізу
та прогнозування / І. В. Дроздова , Л.
О. Васильєва, А. А. Бабець, Л. Г.
Стєпанова // Wschodnioeuropejskie
Czasopismo Naukowe (East European
Scientific Journal). – 2016. – №6 (10).
– Р. 8 –12.
• Drozdova I. V. Cerebro-vascular
diseases as a health problem in Ukraine /
I. V. Drozdova, A. A. Babets, L. Н.
Stepanova, L. V. Omelnytska //
Український вісник медико-соціальної
експертизи. – 2016. – № 2-3 (20-21). –
С. 42 – 49.
• Дроздова І. В. Особливості впливу
показників артеріального тиску на
пам’ять хворих з артеріальною
гіпертензією
після
перенесеного
інсульту / І. В. Дроздова, А. А. Бабець,
Н. М. Бірець, Л. В. Волкова. - ХУІІ
Національний конгрес кардіологів
України, Київ, 21-23 вересня 2016 р. –
Український кардіологічний журна. –
2016. – № 3 (додаток). – С. 40.
• Дроздова І. В.
Характер
структурно-функціональних
змін
серця у хворих на артеріальну
гіпертензію у відновному періоді
мозкового ішемічного інсульту / І. В.
Дроздова, А. А. Бабець, Л. Г.
Степанова, Л. В. Омельницька. Актуальні
питання
внутрішньої
медицини. Від клінічних досліджень
до клінічної практики: Матеріали
конференції, 17-18 травня, 2017,
Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ,
2017. – С. 179.
• Дроздова І. В. Поширеність хвороб
і первинна інвалідність осіб молодого
віку в Україні / І. В. Дроздова, С. А.

Щудро, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар
// Український вісник медикосоціальної експертизи. – 2017. – № 3 –
4. – С. 29 – 34.
239032

Луценко
Олександр
Геннадійович

Доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
спеціальність – Адміністративний
менеджмент; кваліфікація –
менеджер з адміністративної
діяльності)
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.01 – Гігієна
та професійна патологія)
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Клінічне
медсестринство у
професійній
патології

Кваліфікація
за
дисципліною
«Клінічне
медсестринство
в
професійній патології» підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності 14.02.01 – Гігієна та
професійна патологія
Тема дисертації: «Гігієнічна оцінка
фактичного
харчування
дітей
дошкільного віку, які проживають на
радіоактивно
забруднених
та
ендемічних на йод територіях»
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданого
навчального
посібника:
• Hygiene of children and adolescents :
textbook for students of higher
educational
institutions
/
I. T. Matasar and others authors. – K.:
LTD “Zadruga”, 2015. – 352 p.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Луценко
О.Г.
Клінічне
медсестринство
в
професійній

патології: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 31 с.
• Луценко
О.Г.
Клінічне
медсестринство
в
професійній
патології: Методичні рекомендації до
вивчення курсу. - К.: КиМУ, 2020.

258083

Олійник
Юрій
Миколайович

Доцент
(за
сумісництво)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар;
магістр медицини, офіцер
військового управління
тактичного рівня);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.03 –
Хірургія);
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Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Левченко О.Є., Курділь Н.В.,
Падалка В.М., Богомол А.Г., Луценко
О.Г., Андрющенко В.В., Струк В.Ф.
Практичні аспекти надання медичної
допомоги у випадках хімічних
інцидентів на виробництві / Медицина
неотложных состояний. 2016. №2(73).
С. 105–110.
• Токсичні синдроми при гострих
отруєннях умовно їстівними та
отруйними грибами / Курділь Н.В.,
Падалка В.М., Іващенко О.В., Луценко
О.Г., Богомол А.Г., Струк В.Ф.,
Андрющенко В.В. / Медицина
неотложных состояний. 2016. №
2(73). С. 111–119.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Військово-медична підготовка та
медицина надзвичайних ситуацій»
підтверджена документом про освіту з
кваліфікацією офіцер військового
управління тактичного рівня
Наявність
виданого
навчального
посібника:
• Воєнно-польова хірургія : [практ. і
навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ;
за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л.
Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я.
Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Олійник Ю.М. Військово-медична
підготовка та медицина надзвичайних
ситуацій: Силабус для
студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 23 с.
• Олійник
Ю.М.,
Гірін
Л.В.
Підготовка офіцерів запасу галузі
знань 22 «Охорона здоровя». Силабус
для
студентів спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». - К.: КиМУ,
2019.
Наявність наукових публікацій:
• Заруцький Я. Л. Особливості
діагностики
торакоабдомінальних
поранень на другому рівні медичного
забезпечення в умовах проведення
операції об’єднаних сил на Сході
України / Я. Л. Заруцький, О. Ф.
Савицький, Ю. М. Олійник, В. С.
Гончарук, А. Є. Ткаченко, П. П.
Форостяний, М. С. Вовк // Хірургія
України. - 2019. - № 4. - С. 7-10.
• Заруцький
Я.
Л.
Анатомофункціональна шкала оцінки тяжкості
травми
у
поранених
з
торакоабдомінальними
ушкодженнями в умовах проведення
Операції об’єднаних сил / Я. Л.
Заруцький, С. А. Асланян, О. І.
Жовтоножко, Ю. М. Олійник, П. П.
Форостяний, В. С. Гончарук, М. С.
Вовк // Клінічна хірургія. - 2020. - Т.
87, № 1-2. - С. 3-7.

Участь у професійних об’єднаннях
за
спеціальністю:
Українська
асоціація військової медицини

366177

Павловська
Марина
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.01 –
Акушерство та гінекологія);
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Історія медицини і
медсестринства

Досвід практичної роботи: З 2010 р. –
лікар-хірург в Української військовомедичній академії
Кваліфікація за дисципліною «Історія
медицини
і
медсестринства»
підтверджена документом про освіту
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних матеріалів:
• Павловська М.О. Історія медицини і
медсестринства.
Силабус
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
17 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Павловська
М.О.
Історикоретроспективний аналіз становлення
медсестринства й медсестринської
освіти. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

245425

Оникієнко
Юрій
Юрійович

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Біотехнологічні та
медичні апарати і системи;
кваліфікація – інженерелектронік);
науковий ступінь: Кандидат
технічних наук (05.11.17 Біологічні та медичні прилади і
системи)
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Інформаційні
технології в
медсестринстві

Кваліфікація
за
дисципліною
«Інформаційні
технології
в
медсестринстві»
підтверджена
документом про освіту та науковою
діяльністю, зокрема наявністю за
останні
п’ять
років
наукових
публікацій у періодичних виданнях:
• KКuzovyk,
V.D.,
Bulyhina,
O.,
Ivanets,
O.,
OОnykiienko,
Y., Wójcik, W., Nuradilova, D. Complex
assessment of the flight crew’s
psychophysiological state / Information
Technology in Medical Diagnostics II Proceedings of the International
Scientific Internet Conference on
Computer
Graphics
and
Image
Processing and 48th International
Scientific and Practical Conference on
Application of Lasers in Medicine and
Biology, 2018
• O.Оnykiienko, Y. Method for research
of the human static equilibrium function
/ Advances in Intelligent Systems and
Computing, 2019.
• Onykiienko, Y. Analysis of the
pseudorandom number generators by the
metrological characteristics / Martyniuk,
G., Onykiienko, Y., Scherbak, L. //
Eastern European Journal of Enterprise
Technologies. – 2016. – № 1(9). – Pages
25-30. (Scopus)
• Onikienko, Y. An analysis of new
visitors' website behaviour before & after
TV advertising / Medvediev, K., Xu, G.,
Berkovsky, S., Onikienko, Y. // The 2nd
International Conference on Behavioral,
Economic and Socio-Cultural Computing
(BESC’2015), October 30 - November 1,
2015, Nanjing, China: proc. of conf. China, 2015. - Pages 109-115.

Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Оникієнко
Ю.
Ю.
Медична
інформатика. Силабус для студентів
спеціальності 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019. - 48 с.
• Оникієнко Ю. Ю. Інформаційні
технології в медсестринстві. Силабус
для
студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
22 с.
• Оникієнко Ю. Ю. Інформаційні
технології
в
медсестринстві.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом галузі
знань 22 «Охорона здоров’я». К.:
КиМУ, 2020.
346721

Полковенко
Ольга
Володимирівна

Доцент

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Зоологія;
кваліфікація – біолог-зоолог
безхребетних; викладач біології);
науковий ступінь: Кандидат
біологічних наук ( 03.00.11 –
Цитологія, клітинна біологія,
гістологія)
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Медична біологія

Кваліфікація
за
дисципліною
«Медична біологія» підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата біологічних наук
із спеціальності 03.00.11 – Цитологія,
клітинна біологія, гістологія. Тема
дисертації:
«Особливості
остеокластичної резорбції кісткового
тканини в умовах зниженого опорного
навантаження».
Наявність
виданих
навчальнометодичних матеріалів:
• Полковенко
О.В.
Навчальнометодичний посібник для виконання
практичних робіт з дисципліни
«Медична біологія». К.: КиМУ, 2019.
• Polkovenko O.V. Training manual for
the performance of practical works in the
discipline “Medical biology”. К.:
КYMU, 2019.

• Полковенко О. В. Медична біологія.
Силабус для студентів спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
54 с.
• Полковенко О. В. Медична біологія.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Полковенко О.В., Кобеньок Г.В.
Дослідження особливостей впливу
фізико-хімічних
властивостей
побутових хімічних миючих засобів
на динаміку популяції BLATTELLA
GERMANICA (L).в м. Киеві. Scientific
Journal «ScienceRise». №11/6(16).
2015. С. 22-26.
• Polkovenko O. Electron microscopic
studying of rat bone cells under
microgravity
conditions
/O.
Polkovenko// Eureka: Life Science. ISSN
2504-5695 (Online), ISSN 25045687 (Print)-№1. – 2016. – С. 16-21.
• Полковенко
О.В.
Формування
клінічного мислення при вивченні
медичної біології. Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Полковенко О.В. Моделювання як
метод пізнання біологічних явищ та
обєктів у процесі вивчення медичної
біології. Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020

372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.03 Соціальна медицина)
Вчене звання: доцент кафедри
сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної
допомоги
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Громадське
здоров’я та
громадське
медсестринство

р. К.: КиМУ, 2020.
• Полковенко
О.В.
Природоцентричні
підходи
при
викладанні
медичної
біології
студентам-медикам.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Громадське здоров’я та громадське
медсестринство»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук
(14.02.03 - Соціальна медицина);
Стажування:
Міністерство
охорони
здоров’я
України; посвідчення зі спеціальності
«Організація і управління охороною
здоров’я» перша категорія; 10.06.2016
р.
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій:
• Бухановська
Т.М.
Громадське
здоров’я
та
громадське
медсестринство.
Силабус
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.

30 с.
378028

Тарасюк Олена
Андріївна

Викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);

5

Основи харчування
дітей раннього віку

Кваліфікація за дисципліною «Основи
харчування дітей раннього віку»
підтверджена документом про освіту;
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика;
посвідчення
про
проходження
підвищення
кваліфікації; Тема: «Стажування з
педіатрії»; 30.09.2020 р.
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика;
посвідчення
про
проходження
підвищення
кваліфікації; ТУ «Нейроінфекції у
дітей»; 10.02.2020 р.
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Тарасюк О.А. Основи харчування
дітей раннього віку: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Тарасюк О.А. Основи харчування
дітей раннього віку: Методичні
рекомендації до самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ, 2020.

Наявність сертифікатів учасника
безперервного
професійного
розвитку:
• фахової
школи
«Мультидисциплінарна педіатрія в
системі безперервного професійного
розвитку»; 07.02.2020 р., м. Київ;
• - фахової школи з міжнародною
акредитацією АССМЕ «PedSMART:
дитяча нутриціологія»; 29.02.2020 р.;
м. Одеса;
• - - лекційного курсу онлайн-школи
практичної майстерності лікаря (з
міжнародною участю) «Проблемні
питання дитячої гастроентерології,
нефрології та вакцинації. Невідкладні
стани в педіатрії»; 13.05.2020 р.
• - лекційного курсу онлайн-школи
практичної майстерності лікаря (з
міжнародною участю) «Алергічна
патологія та невідкладні стани у дітей
(сучасні мультидисциплінарні підходи
до ведення хворих на алергічну
патологію)»; 05.05.2020 р.;
• - авторського онлайн-семінару
«Конспект
педіатра:
актуальні
питання дитячої гастроентерології»;
30.04.2020 р., м. Харків.
Досвід практичної робити на посадах
лікаря-педіатра
консультативнодіагностичної
поліклініки
Староконстантинівської ЦРП (20152018 рр.)
230751

Чернецька
Олена
Василівна

професор

кафедра
міжнародного
права та
порівняльного
правознавства

Кваліфікація
відповідно
до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Правознавство;
кваліфікація – юрист); науковий
ступінь: кандидат юридичних
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Права медсестри

Кваліфікація за дисципліною «Права
медсестри» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата юридичних наук (12.00.02 –
конституційне право);

наук (12.00.02 – конституційне
право); вчене звання: доцент
кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства.

Стажування:
THE UNIVERSITY OF ZIELONA
GORA (POLAND); довідка про
стажування з 23.01.2017 р. по
28.01.2017 р. на тему: «Development of
jurisprudence: problems and prospects».
Основні роботи:
• Чернецька
О.В.
Оптимізація
Конституції України в сфері прав і
свобод людини і громадянина /
Optimisation of Ukraine in the field of
human and civil rights and freedoms //
Human rights: theory and practice /
Collection of scientific papers / January
23-28, 2017 (c. 31-34) London, 2017.
• Chernetska O. Human rights and
modernization of the constitution of
Ukraine // Innovations in science: the
challenges of our time. Collective
monograph. Volume 2. Accent Graphics
Communications & Publishing. 2019. P.
240-248.
• Чернецька О.В. Правовий статус
медичної сестри. Матеріали науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Чернецька О.В. Фахова та правова
діяльність медсестри та права
пацієнта.
Матеріали
науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Чернецька О.В. Права медсестри.

Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
19 с.
724

Кулакевич
Тетяна
Василівна

Викладач

Кафедра
психології та
педагогіки

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Психологія;
кваліфікація – Практичний
психолог);

16

Тренінг
спілкування

Кваліфікація а дисципліною «Тренінг
спілкування»
підтверджена
документом про освіту (базова освіта:
спеціальність
–
Психологія;
кваліфікація – Практичний психолог);
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Кулакевич
Т.В.
Тренінг
спілкування. Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 26 с.
• Кулакевич
Т.В.
Тренінг
професійного
самоусвідомлення.
Методичні
рекомендації
до
самостійної
роботи
студентів
спеціальності: 011 Науки про освіту.
К.: КиМУ, 2017.
• Кулакевич
Т.В.
Психологія
міжособистісного
спілкування.
Методичні рекомендації до вивчення
курсу. Київ: КиМУ, 2019.
• Кулакевич
Т.В.
Силабус
з
дисципліни «Психологія спілкування»
для студентів, які навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія» спеціальності 221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
60 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Кулакевич Т.В. Професійність
медичної сестри у спілкуванні з

пацієнтами.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Особистісна зрілість як результат
психологічного зростання: умови й
методи її формування // Психологічні
науки: проблеми і здобутки: Збірник
наукових
праць
Київського
міжнародного
університету
й
Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України. К.: КиМУ,
2017. Випуск (1) 10 С. 99 123
• Психологічні
та
соціальні
передумови виникнення професійної
деформації у працівників професій
типу
«людина-людина»
//
Психологічні науки: проблеми і
здобутки: Збірник наукових праць
Київського
міжнародного
університету й Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України.
К.: КиМУ, 2018. Випуск (2) 12. С. 111–
131
• Кулакевич
Т.В.
Практичне
застосування тренінгової системи
навчання навичкам спілкування при
підготовці медичних працівників.
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Кулакевич
Т.В.
Професійно
необхідні комунікативні здібності
працівників
системи
охорони
здоров’я.
Матеріали науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.

377580

Артемчук
Ольга
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
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Ріст і розвиток
людини

наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини. Силабус для
студентів:
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини. Практикум. К.:
КиМУ, 2020. 150 с.

науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.11 –
Кардіологія)

325835

Азаров
Олександр
Ігорович

Викладач

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Педіатрія;
кваліфікація – Лікар);

Кваліфікація за дисципліною «Ріст і
розвиток людини» підтверджена
документом про освіту

6

Ріст і розвиток
людини
(практичні заняття)

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Артемчук О.О., Азаров О.І.
Значення гігієнічних факторів у
розвитку людини. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація за дисципліною «Ріст і
розвиток людини» підтверджена
документом про освіту
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини. Силабус для
студентів:
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
25 с.
• Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини. Практикум. К.:
КиМУ, 2020. 150 с.
Стажування:

Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Азаров О.І. Міждисциплінарна
інтеграція при вивченні дисципліни
«Медсестринство
в
педіатрії».
Матеріали
круглого
столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І. Деонтологічні аспекти
медсестринства в педіатрії. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Азаров
О.І.
Особливості
симуляційного навчання при вивченні
педіатричних дисциплін. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Азаров О.І. Актуальні проблеми
медсестринського
диспансерного
нагляду за здоровими та хворими
дітьми
в
умовах
поліклініки.
Матеріали
науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,

338098

Дроздова Ірина
Володимирівна

Завідувач
кафедри,
професор

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь:
доктор медичних наук (19.00.04 –
Медична психологія; 14.01.11 –
Кардіологія);
Кандидат медичний наук
(14.00.07 – Гігієна; 14.00.05 –
Внутрішні хвороби);
Вчене звання: старший науковий
співробітник зі спеціальності
кардіологія
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Медсестринська
етика та
деонтологія

профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Артемчук О.О., Азаров О.І.
Значення гігієнічних факторів у
розвитку людини. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринська
етика
та
деонтологія»
підтверджена
документом про освіту
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Дроздова І.В. Медсестринська
етика та деонтологія. Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
19 с.
• Дроздова І.В. Медсестринська
етика та деонтологія. Матеріали
методичного забезпечення занять. К.:
КиМУ. 2020. 30 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Дроздова
І.В.
Формування
професійної
етики
майбутніх
медичних
сестер,
лікарів,
фармацевтів. Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
проблеми теоретичної, клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Дроздова І.В. Особливості медичної
етики та деонтології. Матеріали
науково-практичного
семінару

«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
152883

Богослав
Юлія
Петрівна

Професор

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: доктор
медичних наук (14.01.01 –
Акушерство та гінекологія);
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Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Кваліфікація
за
дисципліною
«Репродуктивне
здоров’я
та
планування
сім’ї»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем доктора медичних наук із
спеціальності 14.01.01 – Акушерство
та гінекологія. Тема дисертації:
«Профілактика і лікування порушень
репродуктивного здоров’я у жінок з
ожирінням»
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Богослав Ю. П. Силабус з
дисципліни
«Акушерство»
для
студентів, які навчаються за освітньопрофесійною
програмою
«Стоматологія» спеціальності 221
«Стоматологія» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
48 с.
• Богослав Ю. П. Акушерство.
Методичні
рекомендації
до
самостійної
роботи
студентів:
спеціальності 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.:
КиМУ, 2019. 48 с.
• Богослав
Ю..П.
Фізіологічний
перебіг
вагітності,
пологів
та
післяполового періоду: Методичні
рекомендації до практичних занять.
К.: КиМУ, 2019. 100 с.
• Богослав Ю.П.
Репродуктивне
здоров’я та планування сім’ї. Силабус
для студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.

21 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Богослав Ю.П. Планирование семьи
и лечение бесплодия у женщин с
ожирением [Електронний ресурс] /
Ю.П. Богослав. Saarbrücken,
Germany: LAP Lambert Academic
Publishing, GmbH & Co., 2014. Режим
доступу: http:// www.lap-publishing.ru
• Наш опыт применения технологии
"Плазмолифтинг" (Рlasmoliftingtm) в
комплексном лечении бесплодия у
женщин / Ю. П. Богослав, И. Д.
Гюльмамедова, Р. Р. Ахмеров, А. М.
Яковец // Здоровье женщины- 2016. № 9. - С. 152-154.
• Гюльмамедова И.Д., Слюсарь Т.И.,
Богослав
Ю.П.,
Доценко
О.А.
Беременность
и
роды
после
успешного цикла ivf у пациентки с
мутацией гена рфсг, вторичной
аменореей, гипоплазией матки и
нарушением
рецептивности
эндометрия (случай из практики) //
Медико-социальные проблемы семьи.
– 2017. - Т.22, №1. – С. 126-130.
• Черноус В. А., Ахмеров Р. Р.,
Богослав Ю. П., Черноус В. В. Наш
опыт
применения
технологии
«Плазмолифтинг» (Plasmolifting tm) в
комплексном лечении бесплодия у
мужчин
//
Медико-социальные
проблемы семьи. – 2019. - Т.24, №1. –
С. 41-47.
• Богослав Ю.П. Аборт – предиктор
порушень репродуктивного здоров’я
жінки. Матеріали науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,

профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Богослав Ю.П. Соціально-медичні
аспекти репродуктивного здоров’я
підлітків.
Матеріали
науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Богослав Ю.П. Стандартизація
медсестринської
діяльності
у
гінекологічному відділенні. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Богослав
Ю.П.
Особливості
викладання курсу «Репродуктивне
здоров’я та планування сім’ї» :
компетентнісний підхід. Матеріали
круглого столу «Перспективи та
напрями розвитку медичної освіти в
Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
2020.

372326

Балицький
Олександр
Петрович

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.15 –
Нервові хвороби).
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Медсестринство в
неврології

Досвід практичної роботи на посаді
лікар акушер-гінеколог понад 20
років.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство
в
неврології»
підтверджена документом про освіту
та науковим ступенем кандидата
медичних наук із спеціальності
14.01.15 – Нервові хвороби
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:

«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Балицький О.П. Медсестринство в
неврології. Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 25 с.
• Балицький О.П. Медсестринство в
неврології. Методичні рекомендації до
саостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ. 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Балицький О.П. Проблеми надання
допомоги хворим з порушенням
мозгового кровообігу у відділеннях
неврологічного профілю. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми теоретичної,
клінічної, профілактичної медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Балицький О.П. Медсестринський
процес у період реабілітації після
перенесеного інсульту в домашніх
умовах.
Матеріали
науковопрактичного семінару «Актуальні
питання та проблеми сестринської
діяльності в умовах сучасного
розвитку системи охорони здоров'я»,
20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
• Балицький
О.П.
Методика
проведення
навчально-практичних

367856

Блохіна Оксана
Григорівна

Викладач
(за
сумісництво
м)

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Мікробіологія та
вірусологія; кваліфікація – біологімунолог, викладач біології);

18

Лабораторна
діагностика

тренінгів у процесі вивчення курсів
«Медсестринство в неврології», «
Медсестринство в психіатрії та
наркології». Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Лабораторна
діагностика»
підтверджена
сертифікатом
спеціаліста другої категорії за
спеціальністю «Клінічна лабораторна
діагностика» (Національна медична
академія післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика; 31.12.2018 р.)
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Блохіна
О.Г.
Лабораторна
діагностика. Силабус для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 20 с.
• Блохіна
О.Г.
Лабораторна
діагностика. Методичні рекомендації
до практичних занять. К.: КиМУ.
2020.
• Блохіна
О.Г.
Лабораторна
діагностика. Збірник тестів. К.: КиМУ.
2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Блохіна О.Г. Методика гігієнічної
обробки рук, робочих поверхонь при
вірусних і бактеріальних інфекціях.
Матеріали
круглого
столу
з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Блохіна О.Г. Роль медичної сестри у

лабораторних методах дослідження.
Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Досвід практичної роботи: 2013р. –
лікар-імунолог Клініко-діагностичної
лабораторії ДКП №5 Святошинського
району
2013-2019 рр. – в.о. завідувача клінікодіагностичної лабораторії Київського
міського пологового будинку №2
2020-по теп.час – лікар-лаборантімунолог КПП «Київська міська
клінічна лікарня №17»
372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

Доцент
(за
сумісництво
м)

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.02.03 Соціальна медицина)
Вчене звання: доцент кафедри
сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної
допомоги
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Епідеміологія

Кваліфікація
за
дисципліною
«Епідеміологія»
підтверджена
документом про освіту
Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Член 2-х робочих груп МОЗ:
Національної групи експертів з питань
імунізації і Центральної групи
реагування на випадок НППІ експерт з
питань вакцинації.

Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Бухановська Т.М. Епідеміологія.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
22 с.
• Бухановська Т.М. Епідеміологія.
Методичні
рекомендації
до
практичних занять. К.: КиМУ. 2020.
• Бухановська Т.М. Епідеміологія.
Збірник тестів. К.: КиМУ. 2020.
Наявність науково-популярних та/або
консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Бухановська Т.М. Епідеміологічне
значення гігієни рук в хірургічних
стаціонарах. Матеріали круглого
столу з елементами тренінгу «Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

Професор

Кафедра
загальної
медицини

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – лікар);
науковий ступінь: Доктор
медичних наук (14.03.05 –
Фармакологія); Кандидат
медичних наук (14.00.16 –
Патофізіологія);
вчене звання професора кафедри
клінічної фармакології з курсом
гомеопатії
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Основи гомеопатії

Кваліфікація за дисципліною «Основи
гомеопатії» підтверджена документом
про освіту, науковим ступенем
доктора
медичних
наук
із
спеціальності
14.03.05
–
Фармакологія, наявністю вченого
звання професора кафедри клінічної
фармакології з курсом гомеопатії,
Досвід практичної роботи не менше 5
років
на
посаді
директора
ТОВ «Інститут гомеопатії «Протос»,
член Асоціації гомеопатів України,
Наявність
науково-популярних
публікацій з наукової або професійної
тематики:

• Костинская Н. Е. Гомеопатические
препараты в гастроэнтерологии. Киев :
Перун ; Ірпінь : [б. и.], 2014. 95 с.
• Семейная гомеопатия / Костинская
Н. Е. , Павловская И. Г. Київ : Перун ;
Ірпінь : [б. в.], 2013. 156 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Костинська
Н.Є.
Поширення
гомеопатичної фармакотерапії в світі
та Україні. Матеріали круглого столу
«Лікар і фармацевт - єдина команда
системи охорони здоров’я», 20
листопада 2018 р. К.: КимУ, 2018.
• Костинська
Н.Є.
Актуальність
викладання
курсу
«Основи
гомеопатії» для медичних сестер з
позицій
Національної
стратегії
побудови нової системи охорони
здоров′я в Україні на період 2015 –
2025. Матеріали науково-практичного
семінару «Актуальні питання та
проблеми сестринської діяльності в
умовах сучасного розвитку системи
охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Костинська Н.Є. Основи гомеопатії.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
18 с.
226110

Демецька
Олександра
Віталіївна

Доцент (за
сумісництво
м)

Кафедра
фармації

Кваліфікація відповідно до
спеціальності

14

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Кваліфікація за дисципліною «Сучасні
методи
генетичної
діагностики»
підтверджена документом про освіту

(базова освіта: спеціальність –
Генетика; кваліфікація – біологгенетик, викладач біології);
науковий ступінь: Кандидат
біологічних наук (14.02.01 –
Гігієна)

372326

Балицький
Олександр
Петрович

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар);

(базова освіта: спеціальність –
Генетика; кваліфікація – біологгенетик, викладач біології)
Наявність
виданих
методичних
вказівок/рекомендацій, зокрема:
• Демецька О.В. Сучасні методи
генетичної діагностики: Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». - К.: КиМУ,
2020. 22 с.
• Демецька О.В. Біологія з основами
генетики:
Навчально-методичний
посібник. К.: КиМУ, 2020. 120 с.
• Демецька О.В. Практикум з
генетики. К.: КиМУ, 2019. 140 с.

19

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Демецька
О.В.
Застосування
сучасних методів доімплантаційного
генетичного дослідження. Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона здоров’я: сьогодення та
перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Демецька О.В. Етичні проблеми
медичної
генетики.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство в психіатрії та
наркології» підтверджена документом
про освіту та науковим ступенем
кандидата
медичних
наук
із

науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.15 –
Нервові хвороби).

спеціальності
хвороби

14.01.15

–

Нервові

Стажування:
Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство» 22.12.2020 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Балицький О.П. Медсестринство в
психіатрії та наркології. Силабус для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
28 с.
• Балицький О.П. Медсестринство в
психіатрії та наркології. Методичні
рекомендації до практичних занять.
К.: КиМУ. 2020.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Балицький
О.П.
Методика
проведення
навчально-практичних
тренінгів у процесі вивчення курсів
«Медсестринство
в
неврології»,
«Медсестринство в психіатрії та
наркології». Матеріали круглого столу
«Перспективи та напрями розвитку
медичної освіти в Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Балицький О.П. Медико-соціальне
обґрунтування
системи
надання
допомоги населенню похилого віку з

376150

Борзих Юлія
Олександрівна

Доцент

Кафедра
клінічних
дисциплін та
медсестринства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність – Лікувальна
справа; кваліфікація – Лікар)
науковий ступінь: кандидат
медичних наук (14.01.10 – Шкірні
та венеричні хвороби).

12

Медсестринство в
дерматології та
венерології

вадами
психічного
здоров’я.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Охорона
здоров’я:
сьогодення
та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
Кваліфікація
за
дисципліною
«Медсестринство в дерматології та
венерології»
підтверджена
документом про освіту та науковим
ступенем кандидата медичних наук із
спеціальності 14.01.10 – Шкірні та
венеричні хвороби
Тема дисертації: «Обгрунтування
комбінованої
лікувальнопрофілактичної
тактики
при
келоїдних та гіпертрофічних рубцях»
Стажування:
• Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради; кафедра
сестринської справи; сертифікат; тема:
«Організація освітнього процесу.
Новітні технології та інноваційні
підходи у вищій освіті: Новітні
підходи до професійної підготовки
фахівців
за
спеціальністю
медсестринство»; 22.12.2020 р.
• Українська
військово-медична
академія; Посвідчення №6359/22/19;
Спеціальність "Дерматовенерологія";
перша категорія; 27.06.2019 р.
Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Борзих Ю.О. Медсестринство в
дерматології та венерології. Силабус
для студентів спеціальності 223
«Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
20 с.
• Борзих Ю.О. Медсестринство в

дерматології
та
венерології.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ. 2020.
• Борзих
Ю.О.
Медсестринський
процес
в
дерматології.
Методи
діагностики шкірних хвороб: Методичні
рекомендації до практичного заняття. К.:
КиМУ, 2020. 30 с.
• Борзих
Ю.О.
Дерматологія
та
венерологія: Силабус для студентів
спеціальності 221 «Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ.
2019. 38 с.
Наявність публікацій з наукової або
професійної тематики:
• Борзих
Ю.О.
Організація
косметологічного догляду за шкірою
пацієнтів із вугровою хворобою.
Матеріали
науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Борзих
Ю.О.
Порівняльна
характеристика ефективності методів
профілактики утворення патологічних
рубців.
Матеріали
науковопрактичного
семінару
«Охорона
здоров’я: сьогодення та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
• Борзих
Ю.О.
Особливості
підготовки
бакалаврів
з
медсестринства
до
професійної
діяльності у шкірно-венерологічних
диспансерах. Матеріали круглого
столу «Перспективи та напрями
розвитку медичної освіти в Україні»,
18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.

• Борзих Ю.О., Лебедєв Д.В. Миття
рук: як правильно та чому так
важливо. Матеріали круглого столу з
елементами
тренінгу
«Гігієна
починається з рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Борзих Ю.О., Лебедєв Д.В. Медична
деонтологія
та
етика
в
дерматовенерології.
Матеріали
науково-практичного
семінару
«Актуальні питання та проблеми
сестринської діяльності в умовах
сучасного розвитку системи охорони
здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
2020.
• Borzykh У. Topical enzyme therapy
role in treatment of diferent skin
disorders. 26 narodni dermatological
Congress, Прага, 2020 р. (онлайн
доповідь)
• Borzykh У. Combination of topicalenzyme-therapy with multiple injections,
various hardware methods and an
aesthetic surgery and Scar revision.
Indonesian Society of Dermatology and
Venerology, 15 November 2020.
(онлайн доповідь)
Керівництво проблемною групою
«Комбінована
лікувальнопрофілактична тактика в дерматології
та венерології»

348117

Самсін Роман
Ігорович

доцента

кафедри
теоретичних та
приватно-

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:

3

Основи
патентознавства

Досвід
практичної
роботи
за
спеціальністю: 2011-2014 рр. ТОВ
«Ліамед», лікар-дерматовенеролог
2014-2019 рр. - CEO DMK Ukraine,
лікар- дерматовенеролог, косметолог
Кваліфікація за дисципліною «Основи
патентознавства»
підтверджена
науковим
ступенем
кандидата

правових
дисциплін

спеціальність – Правознавство;
кваліфікація – магістр права);
науковий ступінь: кандидат
юридичних наук (12.00.03 –
Цивільне право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне право);

юридичних наук із спеціальності
12.00.03 – Цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне
приватне право
тема дисертації: «Право слідування в
авторському праві України та країн
членів
ЄС:
порівняльно-правова
характеристика»
Наявність наукових публікацій у
наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань
України:
• Самсін Р. І. Виникнення права
слідування як особливого авторського
повноваження в законодавстві країн
Європи.
Науковий
вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія Право. 2015. Вип.
30. Т. І. С. 151–156.
• Самсін
Р.
І.
Законодавча
конкретизація
елементів
права
слідування як необхідна умова
забезпечення
його
практичної
реалізації.
Науковий
вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія Право. 2015. Вип.
32. С. 102–105.
• Самсін Р. І. Сучасні теоретикоправові питання, що виникають щодо
права слідування в авторському праві.
Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія
Право. 2015. Вип. 35. Ч. 2. Т. І. С. 197–
200.
• Самсин Р. Рукопись как объект
права следования. Legea și viața :
Publicaţie ştiinţifico-practică. 2015. №
5/2 (281). P. 83–86.

Наявність
виданих
навчальнометодичних праць, зокрема:
• Самсін Р.І. Основи патентознавства.
Силабус для студентів спеціальності
223 «Медсестринство» галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
20 с.
• Самсін Р.І. Основи патентознавства.
Методичні
рекомендації
до
самостійної роботи над курсом. К.:
КиМУ. 2020.
• Самсін Р.І. Основи патентознавства.
Збірник тестів. К.: КиМУ. 2020.

Обґрунтування зазначається окремо щодо кожної дисципліни, яку викладає викладач.

