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Освіта: 

2015р.: «Фтизіатрія», перша кваліфікаційна категорія 

 

2014р.: ДУ «Запорізька державна медична академія 

післядипломної освіти», передатестаційний цикл з «фтизіатрії» 

  

2014р.: ДУ «Запорізька державна медична академія 

післядипломної освіти», стажування з «фтизіатрії» 

 

2007р.: ДУ «Дніпропетровська державна медична академія, 

факультет післядипломної освіти, передатестаційний цикл з 

«фтизіатрії» 

 

2002-2004рр. клінічна ординатура за фахом  «фтизіатрія» ДУ 

«Дніпропетровська державна медична академія». 

 

2001-2002рр.: Інтернатура на кафедрі фтизіатрії при ДУ 

«Дніпропетровська державна медична академія». 

 

1995–2001рр.: ДУ «Дніпропетровська державна медична 

академія», медичний факультет, спеціальність – лікувальна 

справа 

Додаткова освіта: 

ІX.2013р.: USAID/MSH, Проект «Тренинг для тренеров с 

использованием электронного Реестра больных туберкулезом (е-

ТB Manager) 

   

2011р.: Альянс/Проект «Зупинимо туберкульоз в Україні»/Фонд 

Рената Ахметова «Розвиток України» тренінг «Забезпечення 

ефективної системи МіО з конфекції ТБ/ВІЛ: облік та звітність, 

співпраця ТБ та СНІД служб щодо обміну даними та управління 

стратегічною інформацією» 

 

Х.2007-ІІ.2008р.: USAID/MSH дистанційне навчання в 

«Виртуальной программе подготовки лидеров» 

 

2006р.: Міжнародна організація РАТН тренінг на тему: 

«Внедрение ДОТС стратегии в рамкам Национальной 

программы борьбы с туберкулезом» 

 

2005р.: Міжнародна організація РАТН тренінг на тему: 

«Мониторинг и оценка диагностики и лечения туберкулеза с 

использованием когортного анализа» 

 

2005р.: Міжнародна організація РАТН тренінг на тему: 

«Система управління інформацією з туберкульозу (СУИ-ТБ)» 

Досвід роботи: З 2004р. по теперішній час - асистент кафедри фтизіатрії ДУ 



 

 

 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України».  

По роду своєї діяльності здійснюю проведення практичних 

зайнять зі студентами академії 4 та 6 курсів за спеціальностями 

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». Займаюсь 

методичною та лікувальною роботою.  

В рамках лікувальної роботи проводжу курацію пацієнтів в 

легенево-терапевтичному відділені. 

Навички у проведенні  

презентації та 

інтерактивного  

навчання дорослих: 

«Ведення випадку МР ТБ (включаючи ведення побічних реакцій 

на ПТП)» тренінги для лікарів-фтизіатрів – 2015р. 

 

«Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медико-

санітарної допомоги» тренінг для лікарів загальної практики 

сімейної медицини ПМСД. м. Дніпропетровськ – 2015р. 

 

«ТОТ з виявлення хворих на ТБ та їх лікування на 

підтримуючий фазі в закладах первинної медико-санітарної 

допомоги» - 2014р. 

 

«Ведення випадку МР ТБ (включаючи ведення побічних реакцій 

на ПТП) для фтизіатрів» - 2014р., Дніпропетровськ 

 

 ТОТ «Організація допомоги хворим на туберкульоз у 

спеціалізованих протитуберкульозних закладах. Принципи 

ведення випадків мультирезистентного туберкульозу» - 2014р.  

 

ТОТ «Організація протитуберкульозної допомоги на основі 

DOTS стратегії відповідно до міжнародних стандартів» - 2011р., 

проект PATH в рамках співпраці з USAID. 

Цикл тренінгів «Моніторінг і оцінка діагностики та лікування 

туберкульозу з використанням когортного аналізу», 2007р. 

м.Дніпропетровськ.  

Досвід роботи в 

проектах: 

Міжнародна організація «PATН» 2006р. -2011р.. 

Проект USAID «ПКТУ» - з 2012р. по теперішній час. 


