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Коротка біографія:
 У 2008 році закінчив медичний інституту Сумського державного
університету. Під час навчання займався науковою роботою, приймав
участь у олімпіадах : 2008 р. – переможець ІІ туру Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни «Клінічна імунологія та
алергологія» (диплом ІІІ ступеню).
 2008 – 2011 рр. – навчання в інтернатурі та магістратурі за
спеціальністю «Акушерство та гінекологія» (диплом з відзнакою).
 2011 – 2012 рр. – працював лікарем акушер-гінекологом у КЗ «Тростянецька міська лікарня».
 2012 – 2014 рр. – навчання у аспірантурі кафедри акушерства та гінекології медичного інституту
СумДУ та виконання кандидатської дисертації зі спеціальності 14.01.02 – акушерство та гінекологія,
асистент сумісник кафедри інфекційних хвороб та епідеміології з курсом мікробіології, вірусології та
імунології.
 Грудень 2014 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 14.01.02 – акушерство та
гінекологія, на тему «Плацентарна дисфункція при внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика та
тактика ведення вагітності» (науковий керівник д.м.н., професор Бойко Володимир Іванович).
 2011 – березень 2017 р. – асистент кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології
та імунології.
 Березень 2017 р. по теперішній час – асистент кафедри громадського здоров’я медичного
інституту СумДУ.
Наукові напрями роботи охоплюють фундаментальні дослідження * причин безпліддя у жінок і
чоловіків, наслідки несвоєчасної корекції дитячої та підліткової адрологічної патології (інфекційні,
імунологічні, генетичні і т.п.); * вивчення причин негативних результатів невиношування вагітності
після застосування допоміжних репродуктивних технологій; * медична та експериментальна
мікробіологія; * імунологічні аспекти перебігу інфекційних та гінекологічних патологій.
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