
Резюме 

Я, Козуб Микола Іванович – народився 25.11.1955 р. у с. Містки, 

Сватівського р-ну, Луганської області. У 1973 р. закінчив фізико-

математичний клас  школи №7 м. Рубіжне Луганської області. 

В 1973 р. поступив, а в  1979 р. закінчив лікувальний факультет 

Харківського медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа».  

Під час навчання в ХМІ у 1976-1979 рр. працював фельдшером 5 

підстанції швидкої допомоги міської клінічної лікарні швидкої та 

невідкладної допомоги №4 м. Харкова ім. проф. Мещанінова О.І.  

Спеціалізація 

У 1979-1980 р.р. навчався в інтернатурі за спеціальностю «акушерство 

та гінекологія» в 1-й міській клінічній лікарні м. Харкова.  

В 1983-1985 рр. клінічний ординатор кафедри акушерства і гінекології 

№1 Харківського медичного інституту(зав. каф. академік Грищенко В.І.) 

В 1986 р. пройшов навчання по застосуванню фізіотерапії у 

відновленні репродуктивної функції пацієнток з трубним безпліддям у 

Всесоюзному Центрі акушерства, гінекології та перинатології (м. Москва). 

Жовтень 1991 р. хірургічна ендоскопія – Університет Хрістіана 

Альбрехта (м. Кієль Німеччина зав. каф. проф. K. Semm) 

Травень 1993 р. гінекологічна ендоскопія (м. Сан-Рамон, Каліфорнія 

США керівник клініки M.D. D. Galen) 

Спеціалізація хірургія – 2015 р. (ХМАПО) 

Спеціалізіція трансплантологія 2016 р. (НМАПО ім. П.Л. Шупіка), 

2021 р. – стажування з транспланталогії (НМАПО ім. П.Л. Шупіка) 

Спеціалізація фітотерапія 2016р. (Індія) 

Спеціалізація фізіотерапія 2015, 2019 р. ХМАПО;  



Атестований на вищу кваліфікаційну категорію: акушерство і 

гінекологія, ендоскопія, ОЗД.  

Лікар-спеціаліст: хірургія, трансплантологія, фізіотерапія. 

Лікувальна робота 

В 1980-1981 рр. працював лікарем акушер-гінекологом Вовчанської 

ЦРЛ Харківської області та викладачем  Вовчанського медичного училища,  

В 1981-1983 рр. працював завідуючим відділенням швидкої допомоги 

та акушер-гінекологом Дергачівської ЦРЛ Харківської області.  

 В 1985-1986 рр. працював завідувачем жіночою консультацією 1-ї 

міської клінічної лікарні м. Харкова.  

З 11. 1986 р. по 02.1989 р. головний лікар та лікар акушер-гінеколог 1-ї 

міської клінічної лікарні м. Харкова.,  

З 02. 1989р по 12.1990 р. - головний лікар Центральної районної лікарні 

Ленінського р-ну м. Харкова 

З 12. 1990 р. по 12.2009 р. головний лікар Спеціалізованого міського 

клінічного пологового будинку №5 м. Харкова (СМКПБ №5 м. Харкова), 

 З 1991р. по 2009 р. завідувач відділення гінекологічної ендоскопії 

СМКПБ №5 м. Харкова за сумісництвом. 

 В 2006 році на базі відділення гінекологічної ендоскопії СМКПБ №5 

організував Харківський міський центр гінекологічної ендоскопії з 

цілодобовим наданням ендоскопічної допомоги пацієнткам м. Харкова.  

 У 2002 р. відкрив відділення гінекологічної ендоскопії в Харківському 

клінічному пологовому будинку №2 ім. М.Х. Гельферіха  (клінічна база 

кафедри акушерства та гінекології №2 ХМАПО), на базі якого у 2011 р. 

створено філію Харківського міського центру гінекологічної ендоскопії з 

цілодобовим наданням ендоскопічної допомоги мешканкам м. Харкова. 



З 2010 р. по теперішній час лікар-ендоскопіст філії Харківського 

міського центру гінекологічної ендоскопії за сумісництвом. У 2020 році 

організував Регіональний Центр ендометріозу на базі Диспансеру 

радіаційного захисту населення м. Харків. 

Педагогічна робота 

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію по застосуванню 

ендоскопії та фізіотерапії у відновленні репродуктивної функції пацієнток з 

трубно-перитонеальним безпліддям. 

В 1990-1993 рр. асистент кафедри акушерства та гінекології №1 ХМІ, 

В 1994-2000 рр. доцент кафедри акушерства та гінекологии №1 ХДМУ.  

В 1999 р. захистив докторську дисертацію по ендоскопічному лікуванні 

пацієнток з синдромом полікістозних яєчників 

В 1996-2001 рр. доцент кафедри перинатології та гінекології ХМАПО.  

В 2001 році присвоєно звання професора кафедри перинатології та 

гінекології 

В 2001-2002 рр. професор кафедри перинатології та гінекології 

ХМАПО.  

З 02.2002 р. по теперішній час зав. каф. акушерства і гінекології №2 

ХМАПО.  

Видавнича діяльність та захист дисертаційних робіт 

Автор 206 робіт в т.ч. співав. 1 підручника «Акушерство», 3 

монографій: «Эндоскопия в лечении женского бесплодия», «Избранные 

вопросы практической эндоскопии», «Добокачественные опухоли и 

опухолевидные образования яичников». 

43 навчальних посібників в т.ч. 1 навчального посібника для лікарів-

інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти 

затверджених МОН України, 2-х навчально-методичних  посібників для 



слухачів, інтернів, студентів затверджених МОЗ України, 40 посібників для 

самостійної роботи студентів, лікарів-інтернів та слухачів закладів 

післядипломної освіти, затверджених Вченими Радами ХДМУ та ХМАПО, 6 

патентів на винахід, 17 патентів на корисну модель, 4 нововведення, 

затверджених МОЗ та НАМН України.   

Під моїм керівництвом захищені: 

• 1 докторська дисертація у 2020 р. по використанню ендоскопії, 

біотехнологічного препарату, фізіотерапії у лікуванні пацієнток з 

трубною вагітністю.  

• 6 кандидатських дисертацій:  

o 2002 р. - використання ендоскопії та «Кріоцелл-кріоцеребрум» 

при лікуванні СПКЯ  

o 2008 р. - використання ендоскопічних методик в лікуванні 

доброякісних пухлин яєчників; 

o 2009 р. – використання ендоскопічних методик лікування та 

протиспайкових бар’єрів при лікуванні пухлиноподібних 

утворень яєчників; 

o 2011р. – використання ендоскопії та антигомотоксичної терапії в 

лікуванні ендометріом яєчників  

o 2015р. використання ендоскопії та «Intercoat» при лікуванні 

поєднання СПКЯ та трубно-перитонеального безпліддя;    

o 2018 р. використання ендоскопії, «Мезогелю» та фізіотерапії в 

лікуванні трубно-перитонеального безпліддя. 

Тема наукових досліджень кафедри акушерства і гінекології №2 

ХМАПО НА 2017 - 2022 роки: 

«Експериментальне обґрунтування та клінічне застосування 

біотехнологічних препаратів у відновленні фертильності пацієнток 



репродуктивного віку при ендоскопічному лікуванні матки та придатків», 

державна реєстрація № 0118U000316» 

На виконання вищевказаної тематики у 2021 р. захищена докторська 

дисертація, в якій експериментально обґрунтовано переваги використання 

біотехнологічних препаратів для відновлення репродуктивної функції 

пацієнток, що перенесли оперативні втручання з приводу трубної 

вагітності. За результатами дослідження одержано 7 патентів України та 

опубліковано 2 нововведення № 25/6/19 та 26/6/19 МОЗ та НАМН України. 

На теперішній час на кафедрі виконується наукова робота на тему: 

1. «Порiвняльна оцiнка ефективності тканинної та клiтинної терапiї 

у лiкуваннi синдрома передчасної недостатностi яєчників в експерименті». За 

темою вищевказаної роботи одержано 2 патента України, опубліковано 7 

статей у фахових зарубіжних та вітчизняних журналів та результати 

доповідались на конференціях: «24th INTERNATIONAL MEDICAL 

STUDENTS' CONFERENCE (IMSC)».- Cracow. Poland_2016, Актуальные 

вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии : материалы XII Межд. 

конф., Судак, 12 мая 2016г, ТОК «Судак», 2016г., « Topical Issues Of New 

Drugs Development» Vol. 2Kharkiv_ NUPh 2016, ). XIII З’їзд онкологів та 

радіологів України, Київ, 2016 р., Міжнародній конференції 

«StemCellBio»2016р.(м.Санкт-Петербург, Росія), міжнародній конференції 

Normal and cancer stem cells: Discovery, diagnosis and therapy (м. Київ, 2017), 

міжнародній конференції «Debats scientifiques opientations prospectives du 

development scientifique» 5 Fevrier 2021, Paris, France. 

Крім того за темою роботи кафедри одержано у 2020 році 2 патента 

України: (u202001003 та u202002235 Бюл.№23 від 10.12.2020р.по 

застосуванню стовбурових клітин при лікуванні синдрому виснажених 

яєчників та істмоцелє після операцій кесаревого розтину. 



Участь у роботі конгресів, конференцій  

   Результати моїх наукових робіт доповідались та опубліковані на І 

Європейському конгресі гінекологів-ендоскопістів в м. Клермонд-Ферранд 

(Франція 1992р.), ІІ Європейському конгресі гінекологів-ендоскопістів м. 

Гейдельберг (Німеччина, 1993р.), Європейському конгресі гінекологів-

ендоскопістів м. Рим (Італія, 1994р.), Всесвітніх конгресах гінекологів –

ендоскопістів м. Єрусалим (Ізраїль, 1995р.), м. Рим (Італія, 1997р.), 

Європейських конгресах гінекологів-ендоскопістів м. Лузана  (Швейцарія 

,1998р.), Європейському конгресі гінекологів-ендоскопістів в м. Лісабон 

(Португалія, 2001р.), 3rd Workshop on Basic Anatomy and Advanced Technology 

in Laparoscopic Surgery (м. Кіль. Німеччина, 2004 р.), конференції з 

міжнародною участю м. Тернопіль (Україна, 2011р.), Міжнародній 

конференції в м. Сімферополь, Україна (2013р.), ХІІ науково-практичній 

конференції в м. Харків (Україна, 2014р.), Брюссель (Бельгія, 2014р.), 

міжнародній науковій конференції молодих вчених м. Краків (Польща, 

2016г.) м. Будапешт (Угорщина, 2017р.). Всеросійській конференції з 

міжнародною участю «StemCellBio – 2016: фундаментальна наука как основа 

клеточной терапии» м. Санкт – Петербург (Росія,2016р.), міжнародній 

науковій конференції «Normal and cancer stem cells; Discovery, diagnosis and 

therapy» м. Київ (Україна, 2017р.), пленумах асоціації акушерів та гінекологів 

України в м. Київ (2018р., 2019р). 

   Приймав участь у роботі Всесвітнього конгресу по лікуванню 

ендометріозу у м. Патайя (Таіланд, 2009р.) та Європейському конгресі по 

лікуванню ендометріозу м. Париж (Франція, 2015р.), конгресах по 

ендоскопічному лікуванню в гінекології та онкогінекології у м. Тбілісі 

(Грузія, 2019р., 2020р.), .), І Conference Scientifique et Pratique Internationale 

(Париж,Франція 2021 р.). 



Участь у роботі фахових асоціацій , Вчених радах, редколегіях 

З 1996р. член Європейської асоціації гінекологів-ендоскопістів, 

Української асоціації акушерів-гінекологів,  

З 2007р. член товариства ендоскопістів та тазових хірургів України.  

Член Вченої ради ХМАПО,  

Член редакційної ради Міжнародного медичного журналу, 

Член комісії по розгляду випадків материнської смертності 

Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації. В 1986-1994 р. р. депутат Ленінської районної ради м. Харкова, 

голова комісії з охорони здоров’я. В 2004 р. обраний дійсним членом 

Української академії наук.  

Нагороджений Срібною медаллю Української академії наук, дипломом 

комітету охорони здоров’я Верховної Ради України, грамотами ректора 

ХМАПО, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації, Харківського міського голови, Департаменту охорони здоров’я 

виконкому Харківської міської Ради, Харківської обласної профспілки 

медпрацівників, почесною нагородою “Свята Софія” Харківської Єпархії. 

Ветеран праці. За досягнення у відновленні репродуктивної функції жінок 

України увійшов до Національного довідника «Медична еліта 

України»(1999р. с.108), Лідери XXІ століття – 500 впливових особистостей 

2002р.(с.95), «Україна медична»2007 (с.97), Харківський Національний 

медичний університет: зв’язок часів і поколінь 2011р. с.152-153). 

 

З повагою, 

д.мед.н., професор       М.І Козуб 


