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• Розпочалася співпраця між НМУ імені

О.О.Богомольця та Каролінським

університетом.

• На початковому етапі основним

джерелом фінансування проекту був

грант Шведського Інституту Visby

Programme.

2006



2007

Відбувся відбірний конкурс для участі в проекті

з підготовки PhD в Каролінському Інституті,

у результаті якого було відібрано 6-ть осіб:

- Євгенія Бурлака – кафедра педіатрії №4,

- Олена Грузєва – кафедра соціальної медицини,

- Мар’яна Гульчій –кафедра акушерства та гінекології №1,

- Григорій Тур –кафедра хірургічної стоматології,

- Дмитро Унукович – кафедра хірургії №4,

- Андрій Дінець – кафедра хірургії №1).



2007
• 6-ть кандидатів в PhD-студенти та їх наукові

керівники з НМУ відвідали Каролінський

Інститут з робочим візитом.

2008 
• Всі кандидати в PhD-студенти затвердили

теми дисертаційних робіт.



2012

• Програма зі співпраці по підготовці PhD

розширилась: у проекті також взяли участь

випускники НМУ Савчук Юлія (захистила

дисертацію в 2017р.) та Подольський

Володимир.

• Відбулися перші три захисти дисертацій та

здобуття наукового ступеня доктор філософії

медичних наук (PhD in medical science):

Дмитро Унукович, Олена Грузєва,

Григорій Тур.



2013

• PhD захистив Андрій Дінець.

2014
• PhD захистила Євгенія Бурлака.

2015
• Фінальний захист перших учасників програми –

PhD захистила Мар’яна Гульчій.

• До Програми співпраці з підготовки PhD

приєдналась ще одна випускниця НМУ імені

О.О. Богомольця, Ксенія Горощук, яка зараз

виконує PhD проект на кафедрі здоров’я жінок

та дітей Каролінського Інституту.



Спільно зі шведськими керівниками

дисертацій проводились семінари:

- з грудної хірургії (2008)

- ендокринної хірургії (2009)

- гінекології (2010)

- щелепно-лицевої хірургії (2010)

- щорічні підсумкові наукові конференції за

участю керівників з обох установ, які

проходили в Каролінському Інституті у грудні

(2007-2016).



Крім Програми співпраці з підготовки PhD, між НМУ

та Каролінським Інститутом проводиться Програма

спільних науково-дослідних проектів, які

проводяться за напрямками:

- епідеміологія,

- ендокринна хірургія,

- пластична та реконструктивна хірургія.

Плануються проекти по стоматології і кардіології, в

рамках яких відбудуться тренінги та семінари.

Результатом такої роботи є спільні публікації в

журналах, що індексуються в Scopus та Web of

Scince.



Незмінним координатором 

Програм співпраці 

між Каролінським Інститутом 

та НМУ імені О.О. Богомольця 

з професійної підготовки наукових 

кадрів та спільних науково-

дослідних робіт є доктор 

ТОММІ ЛІННЕ



Доктор ТОММІ ЛІННЕ

• У 1982 році захистив дисертацію (PhD) на тему:

«Функціонування нирок при гломерулонефриті у дітей та

підлітків».

• З 1987 року є професором кафедри здоров’я жінок і дітей

Каролінського Інституту, працює в Каролінській

Університетській Лікарні, спеціалізується на дитячій

нефрології.

• Є членом Європейського товариства дитячих нефрологів,

Шведської національної асоціації дитячих нефрологів та

Шведського товариства нефрологів.

• Крім програми професійної підготовки наукових кадрів,

підтримує розвиток співпраці між нашими ВНЗ у формі

проведення спільних конференцій і симпозіумів.



Неодноразово за сприяння професора Лінне

НМУ відвідували провідні фахівці

з Каролінського Інституту, щоб прочитати

лекції та провести майстер-класи для

професорсько-викладацького складу та

молодих вчених НМУ в галузі епідеміології,

громадського здоров’я, стоматології, хірургії.

Доктор ТОММІ ЛІННЕ



Щорічно з 2007 року в грудні в рамках співпраці

між Національним медичним університетом імені

О.О. Богомольця та Каролінським Інститутом

відбуваються взаємні візити, під час яких

проходить обговорення поточних проектів та

перспектив розвитку і співпраці.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


