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Біографічні відомості та освіта 

В 1980 році з відзнакою закінчив медичний факультет Державного університету в м.Ужгород 

за спеціальністю лікувальна справа. 

 

Досвід роботи 

- 1980-1987 – лікар кардіологічної реанімаційної бригади Київської станції швидкої 

медичної  допомоги. 

- 1987 – захист кандидатської дисертації. 

- 1987-1988  роки – лікар анестезіолог-реаніматолог в ДУ «Національний науковий центр      

- (Інститут кардіології  ім.М.Д. Стражеска) НАМН України». 

- 1988-2001 роки – асистент кафедри нормальної фізіології Національного медичного  

університету ім.О.О.Богомольця.                          

- 1995 – захист докторської дисертації за спеціальністю кардіологія (14.00.06) -  диплом 

ДН № 001689 від 22.02.95. 

- 2001 – професор кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Професор кафедри анатомії, 

фізіології та шкільної гігієни – диплом ПР № 001480 від 20.06.2002  

- 2002 – виконувач зав. кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни 

- 2005 - завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни. 

- 2012 - академік АВШ України. 

- 2016 - завідувач кафедри біології факультету природничо-географічної освіти та 

екології НПУ ім.М.П .Драгоманова. 

 Науково-педагогічний стаж – 32 рік. 

 

Наукова робота 
Кандидат медичних наук (1987 р.) дисертація на тему: «Влияние кратких периодов ишемии и 

реперфузии на функциональное состояние изолированного сердца» за спеціальністю 

патологічна фізіологія (14.00.16) під керівництвом д.м.н., професора В.В. Братуся.  

 Доктор медичних наук (1995 р.), дисертація на тему: «Функціональна характеристика 

гіпертрофованого міокарда в умовах компенсації і недостатності та обґрунтування принципів 

терапії» за спеціальністю кардіологія (14.00.06). Наукові консультанти: член-кореспондент 

НАН України, член-кореспондент НАМН України д.м.н., професор В.О. Бобров; член-

кореспондент НАПН України, д.м.н., професор В.Г. Шевчук. 

Автор 270 наукових праць. Серед них 26 в далекому зарубіжжі, 50 монографій, 

підручників, навчальних посібників, навчальних програм, інформаційних бюлетенів тощо. 

Сфера наукових інтересів - фізіологія, патофізіологія та фармакологія серцево-судинної 

системи; фізіологія і патофізіологія травної системи; фізіологія вищої нервової діяльності; 

вплив підвищення зорового інформаційного навантаження на зоровий аналізатор школярів. 
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Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 із захисту кандидатських і докторських 

дисертацій зі спеціальносте фізіологія людини і тварин, біофізика, анатомія і цитологія 

при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 2004-2007. 

Неодноразово був офіційним опонентом кандидатських і докторських дисертацій, давав 

відгуки на кандидатські і докторські дисертації. 

Член фізіологічного і патофізіологічного товариств України. 

Гарант та член проектних груп освітньо-професійних програм для освітніх рівнів 

бакалавр, магістр. 

Робота в журі та експертиза наукових робіт Малої академії наук учнівської молоді 

Київської області (2007-2010). 

Наукова робота зі студентами, керівництво науковими проектами. Виконував 

держбюджетні теми МОН України (3-и), а також Київської міської державної адміністрації (6). 

Науково-методична робота 

Дисципліни, що викладає:  «Фізіологія людини і тварини», «Фізіологія людини і тварин»,  

«Фізіологія вищої нервової діяльності», «Вікова фізіологія», «Біофізика».  

Керівник кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт. Є співавтором та гарантом 

ОПП підготовки фахівців першого рівня вищої освіти «Біологія та здоров’я людини,  за  

спеціальністю  014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (2018; 2019 рр.). 

Співавтор ОПП підготовки фахівців першого рівня вищої освіти «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. Біологія   та здоров’я людини» 

(2018 р.); ОПП підготовки фахівців другого рівня вищої освіти «Біологія та здоров’я 

людини» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (2018р.).  

Керівник проблемної групи кафедри біології «Морфо-фізіологічні аспекти здоров`я 

людини». Останнє стажування: лютий – березень 2014 року в Національний університет 

імені Тараса Шевченка. Є автором й укладачем багатьох навчальних програм. Опубліковано  

з грифом МОН України навчальні посібники: «Фізіологія людини і тварини» (Курс лекцій), 

«Фізіологія», «Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем»; «Біофізика». Курс лекцій; 

підручники – «Фізіологія людини i тварин», «Анатомія людини» а також за рішенням Вченої 

Ради НПУ імені М.П.Драгоманова - «Еволюційна морфологія», «Біологія людини» та інші. 

Співавтор навчально-методичного комплексу дистанційного навчання з дисципліни 

“Фізіологія вищої нервової діяльності”. 
Нагороди 

- відзнака ректора НПУ ім..М.П.Драгоманова - 2007; 

- Грамота КМ України – 2008. 

- Подяка мера м.Києва - 2008. 

- Грамота ВР України - 2010. 

- Заслужений діяч науки і техніки – 2017. 

 

 


