Освіта:
1997-2003 рр. – навчання у Запорізькому державному медичному університеті за спеціальністю
«Лікувальна справа»
2003-2004 рр. – інтернатура за спеціальністю «Фтизіатрія»
2004-2006 рр. –клінічна ординатура при Запорізькому державному медичному університеті за
спеціальністю «Фтизіатрія»
2009 рік – друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Фтизіатрія»
2013 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі»
З 2015 року –перша кваліфікаційна категорія за спеціальностю«Фтизіатрія»
Досвід роботи:
2006-2011 рр. – лікар-фтизіатр денного стаціонару Комунального закладу «Запорізький
протитуберкульозний диспансер № 1»
З 2011р. по теперішній час працюю асистентом кафедри фтизіатрії Державного закладу
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Досвід роботи в сфері підготовки і проведення тренінгів:
2014-2015 рр. – 3 тренінги «Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медикосанітарної допомоги» для лікарів закладів первинної медико-санітарної допомоги та для лікарів
закладів Державної пенітенціарної служби України, проект USAID.
2015 рік – «Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медико- санітарної допомоги»
тренінг для тренерів(ТОТ)для лікарів закладів первинної медико-санітарної допомоги», проект
USAID.
Знання рекомендацій ВООЗ, навички у проведенні презентаційта інтерактивного
навчання дорослих:
Пройшла навчання:
«Ефективне спілкування та консультування з питань туберкульозу та ВІЛ/СНІДу» 2009 р.,
проект PATH у рамках співпраці з USAID.
«Проблеми туберкульозу, асоційованого з ВІЛ-інфекцією. Організація надання допомоги
людям з ТБ/ВІЛ ко-інфекцією, 2010 р., проект PATH у рамках співпраці з USAID.
«Ведення випадків мультирезистентного туберкульозу», 2010 р.проект PATH у рамках
співпраці з USAID.

«Впровадження інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах фтизіатрічної
служби в Запорізький області, 2011р., проект PATH у рамках співпраці з USAID.
«Методика викладання навчального курсу та організації протитуберкульозної допомоги з
урахування міжнародних стандартів», 2012 р., тренінг при Всеукраїнському центрі контролю за
туберкульозом України»
«19-й міжнародний тренінг з контролю за туберкульозом», проект FILHA, 2012 р.
«Ведення випадку туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і
протоколів», 2014 р., тренінг у рамках програми ДУ «Українського центру контролю за
соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
«Методика викладання теми «Здоров’я населення та толерантність до пацієнтів з груп ризику»
2015 р., при підтримці проекту GIZ в Україні.
Досвід роботи в проектах:
Проект USAID –з 2014 року по теперішній час.

