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Професійні навички: 
• Планування, облаштування, запуск та управління біотехнологічною лабораторією з 
виробництва біомедичних продуктів на основі клітин людини або тварин. 
• Володіння (робота руками) та формулювання (навчання персоналу) методів 
культивування клітин людини або тварин (первинні культури, пересаджувані лінії). 
• володіння та встановлення (навчання персоналу) техніки виробництва біомедичних 
продуктів на основі клітин людини чи тварин із встановленням критеріїв якості такого 
продукту. 
 
Освіта: 
• Донецький державний університет (м. Донецьк), кафедра біології, диплом 
спеціаліста з відзнакою, який закінчив у 1999 р. НМАПО ім. P.L. Шупіка, спеціальність 
«Лабораторна генетика» закінчила у 2018 році. 
• Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук України, 
атестат старшого • науковий співробітник, ступінь біотехнології, 2014 
• кандидат філософії “Імунологія”, 2009 
• Диплом кандидата біологічних наук ДК No 053864 за спеціальністю «Імунологія» (м. 
Київ) 
Рік завершення 2009 
• Спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 
Досвід роботи: 
• Лабораторний лікар Державної установи "Інститут екстреної та реконструктивної 
хірургії імені В.К. Гусака НАМН України" з липня 1999 року по листопад 2007 року. 
• Провідний науковий співробітник Державної установи "Інститут генетичної та 
регенеративної медицини НАМН України" з листопада 2007 р. 
• Керівник біотехнологічної лабораторії з виробництва продуктів із стовбурових клітин 
людини медичної компанії «Ілайя» (ТОВ «АА Партнери») з травня 2011 року по 
листопад 2019 року 
Участь у конференціях, членство у медичних спільнотах: 
• Він запланував / розпочав / налагодив виробництво у трьох біотехнологічних 
лабораторіях з виробництва біомедичних продуктів на основі клітин людини: 
Державна установа «Інститут екстреної та реконструктивної хірургії імені В. К. Ілаї 
(ТОВ« АА Партнери », Київ). 
• Співавтор 18 декларативних патентів України на винахід або корисну модель. 
• Співавтор понад 130 наукових публікацій на професійну тематику. 
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