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Закінчила ІФНМУ в 2009 році, отримала диплом з відзнакою. У 2011 році 

завершила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» та захистила 

магістерську роботу на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

стеатогепатиту у хворих на хронічний панкреатит» та отримала диплом 

магістра з відзнакою.  

12.12.2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Поширеність, 

клініко-біохімічні особливості поєднаного алкогольного ураження печінки і 

підшлункової залози та обґрунтування способів лікування» при ДУ «Інститут 

гастроентерології НАМН України», м. Дніпро. За темою дисертації 

опубліковано 16 друкованих робіт з них: 9 статей у фахових наукових виданнях 

рекомендованих ДАК України, 1 – в іноземному журналі, 6 тез всеукраїнських 

та міжнародних конференцій, 1 інформаційний лист.  

Проводить заняття з дисциплін «Загальна практика-сімейна медицина» та 

«Фізична реабілітація, спортивна медицина» зі студентами медичного 

факультету та факультету підготовки іноземних громадян.  

Підготувала студентку для участі у 84-ій науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених «Інновації в медицині» з доповіддю на тему: 

«Методики підтвердження алкогольної етіології захворювань печінки та 

підшлункової залози», робота нагороджена дипломом ІІ ступеня. 

 



У 2017 навчалася на кусах англійської мови Cambrige English Language 

Assessment та отримала сертифікат про відповідний рівень володіння First 

Certificatein English B2. 

У 2017 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю 

«Гастроентерологія». Курси спеціалізації відбували на базі Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького.  

У 2019 році пройшла атестацію при МОЗ України на здобуття ІІ 

кваліфікаційної категорії. 

У липні 2019 року проходила медичне стажування «Менеджмент охорони 

здоров’я» м. Варшава, Польща. У прогромі стажування розглядались питання 

надання медичної допомоги у Польщі, особливостей організації первинної 

ланки в умовах страхової медицини, використання телемедицини на рівні 

первинної медичної допомоги. Учасни мали змогу ознайомились з 

функціонуванням тренувальних центрів, діяльність яких спрямована на 

оволодіння практичними навиками студентами медичних ВУЗів та 

удосконалення своїх умінь практикуючими лікарями. 

У 2020 році працювала у якості позаштатного експерта Національної служби 

здоров’я України 2020 за напрямом Первинна медична. 

Удосконалення педагогічної майстероності: 

2016р. – постійно діючий Тренінговий центр ІФНМУ; 

2019р. – довгострокове підвищення кваліфікації для науково-педагогічних 

працівників ВНЗ у навчально-науковому центрі неперервної професійної 

освіти, Інститут ПО при Національному медичному університеті ім. О. О. 

Богомольця;  

2020р. – курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників 

«Цифрові технології у дистанційному та змішаному навчанні студентів» на базі 

Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника». 

Постійно намагається отримувати нову інформацію щодо розробок, 

досягнень та напрямків розвитку в галузі сімейної медицини, беручи участь у 

науково-практичних конференціях: 

 ТУ «ЗПСМ» Івано-Франківський національний медичний університет, 

30.10.-12.11.2019. 

 Участь у конференції «Здорова людина – запорука здорового суспільства. 

роль сімейного лікаря» 4-5 червня 2020, Київ 

 Участь у фаховій онлайн-дискусії «Організаційні та клінічні питання 

ПМСД», 25 червня 2020,  

 Участь у конгресі «УАП 2020: Міждисциплінарний підхід до діагностики 

та лікування в педіатрії та сімейній медицині. Європейські стандарти у 

практиці сучасного лікаря», 22 жовтня 2020 



 Участь у семінарі «Сучасна лікарська практика в медицині дитинства, що 

базується на доказах», 21.11.2020,  

 Участь у конференції «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, 

практиці, сімейній медицині та освіті», 29-30 жовтня 2020 

 Участь у семінарі «Сучасні досягнення в практиці лікаря сімейної 

медицини», 17-18.11.2020,  

 Участь у міжнародному науково-практичному форумі «Modern Family 

Medicine in Terms of Different Specialties – Expert Opinion», 25-26.11.2020. 

Займається професійним розвитком у напрямку фізичної реабілітації: 

 2015р. – «Застосування опіоїдних анальгетиків для лікування хронічного 

больового синдрому та замісної підтримуючої терапії», Івано-

Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги; 

 2020р. – REHAB Autumn School program on Physical Therapy, Innovative 

Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in 

Ukraine (14–18 вересня 2020 р.Тернопіль). 

 2020р. – «Лікування хронічного болю паліативного пацієнта» онлайн-

семінар, Українська медична академія; 

 2021р. – онлайн-курс «Headache and Dizziness in Practice of a Physical 

Therapist», школа МСР «Орней»; 

 2021р. – вебінар «Як складати профіль функціонування. Кодування за 

МКФ», Physioera. 

Бере участь у професійних об`єднаннях: член ГО «Прикарпатське 

товариство терапевтів», «Українська асоціація сімейної медицини», «Асоціація 

превентивної та антиейджинг медицини», ГО «Асоціація лікарів амбулаторної 

медицини», «International Society of Physical and Rehabilitayion Medicine», ГО 

«Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини». 

У 2021 році провела майстер-клас для студентів 6 курсу ФПІГ 

«Невідкладна допомога в практиці сімейного лікаря». 

Друковані наукові праці: 

 Скоропад К. М. Застосування комплексу незамінних, умовно замінних та 

замінних амінокислот у лікуванні хворих з поєднанням хронічного 

алкогольного панкреатиту та цирозу печінки / К.М. Скоропад // Сучасна 

гастроентерологія. – 2016. – № 1(87). – С.28-34. 

 Скоропад К. М. Особливості несприятливих наслідків у хворих з 

поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та алкогольного цирозу 

печінки класу А, В за Чайльд-П’ю / К.М. Скоропад, В.Г. Міщук // Галицький 

лікарський вісник. – 2016. – №2(23). – С. 103-111.  

 Міщук В. Г., Скоропад К. М. Інформаційний лист №46 «Шляхи 

підвищення ефективності лікування поєднаного алкогольного ураження 

печінки та підшлункової залози», 2016. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623117
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623117


 Вацеба Б.Р, Бойчук В.Б, Бацур М.І, Скоропад К.М Особливості клінічного 

перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ендемічним 

зобом. The Archive of RS Global Publishing 6 (34), 42-46. 

 Співавтор підручника: Наукові інновації – в практику первинної медичної 

допомоги: науково-методичний посібник для лікарів загальної практики-

сімейних лікарів/ - Київ, АНФ ГРУП, ТОВ. 2018. - 486с. 

 Скоропад К. М. Удосконалення методик проведення практичних занять із 

дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» зі студентами 6 курсу / К. 

М. Скоропад, В. Г. Міщук, О. С. Бурба // Збірник тез науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості 

освітнього процесу», м. Івано-Франківськ-Яремче, 11 травня, 2017р. – С. 100. 

 Бойчук В.Б, Скоропад К.М, Козінчук Г.В, Фешовець Т.М, Турчин Н.І, 

Штефюк О.В. Особливості естетично-педагогічного виховання студентів 

медичного факультету. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її 

місце у формуванні здорового способу життя». 22-23 березня 2019р., м. Львів. 

  Скоропад К. М. Діагностика фіброзу печінки у практиці сімейного 

лікаря. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної 

конференції "Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень", м. Одеса, 18-19 жовтня 2019. - С.72. 

 Hotiur O., Boichuk V., Skoropad K., Vandzhura Y., Bacur M. Comorbid 

Condition – Diabetes Mellituswith Co-existent Raynaud’s Syndromein Patientswith 

Rheumatoid Arthritis. Georgian Medical News. 2020; 12(309): 59-64.Scopus 

  Скоропад К. М., Бурба О.С. Дистанційне навчання в медичному 

університеті: переваги та недоліки. матеріали науково-методичної конференції 

з міжнародною участю, м. Івано-Франківськ, 18 вересня 2020. - С. 59. 
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