
РЕЗЮМЕ

Прізвище ім`я по-
батькові працівника

ВОЛОБУЄВ Михайло Іванович

Дата народження 12.08.1965 р.

- контактні номери 
телефонів

- електронна адреса
- skype

093-9912023; 095-487-87-13
044-458-96-82
hrdirector@bigmir.net

Місце реєстрації
Посада 
(для сумісників  також
посада  за  основним
місцем роботи)

доцент

Назви  навчальних
дисциплін,  які
викладаються

Самоменеджмент
Управління кадровою службою

Освіта Назва закладу, який закінчив (-ла) _______
Військово-медичний факультет при Саратовському медичному 
інституті
Рік закінчення ________1992__________
Спеціальність ____________лікар для ВПС______
Кваліфікація за дипломом ________

Навчання в аспірантурі Назва навчального закладу ___________ 
Роки навчання ______________________
Наукова спеціальність ________________

Навчання в 
докторантурі

Назва навчального закладу ___________ 
Роки навчання ______________________
Наукова спеціальність ________________

Науковий  ступінь
доктора  філософії
(кандидата наук)

Шифр наукової спеціальності __________14.02.01
Назва наукової спеціальності __________ гiгiєна
Рік присвоєння _____________________1999
Тема дисертації ПРАЦЕЗДАТНIСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ТРЕНУВАННЯ ДИХАННЯМ ШТУЧНИМ ГІРСЬКИМ ПОВІТРЯМ 

Науковий  ступінь
доктора наук 

Шифр наукової спеціальності __________
Назва наукової спеціальності ______ ____
Рік присвоєння _____________________
Тема дисертації _

Вчене звання (доцент,
с.н.с., професор)

_____________________
Номер атестата______________________
Рік присвоєння ______________________

Досвід роботи 
(етапи професійної 
діяльності  від 
теперішнього часу)

Роки / посада / місце роботи
2009 – теп. Час. КНТЕУ
__________________________________

Підвищення
кваліфікації 

Період проходження___________
Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації 
______________________________
Місце проходження _________________



Вид _____________________
Тема ____________________
Документ, що засвідчує* _________________

Стажування Період проходження 2010___________
Назва організації, де проходили стажування ТОВ «Компанія «Фарм-
Союз»_
Місце проходження адміністративний відділ
Документ, що засвідчує* _______________

Інші  види
удосконалення
професійної
майстерності тощо
(з  отриманням
сертифікату,
посвідчення,  інших
документів)

Школа пед майстерності 2010 рік – два курси
2013 – розробка дистанційних курсів

Кількість  навчально-
методичних праць
(повний  список
наукових  праць(в
хронологічному
порядку))**

Кількість всього _____8_____
в т.ч. підручники, навчальні посібники______________
2012 – ОКЛ «Самоменеджмент»
2012 – дистанційний курс «Самоменеджмент»
2013 0 дистанційний курс «Управління персоналом»
2013 – ОКЛ «Управління персоналом»
2013 – Робоча програма «Самоменеджмент»
2014 – Програма та робоча програма «Менеджмент персоналу»
2014 – тести «Самоменедмжент»

Наукові праці Кількість всього_____46____
в т.ч. монографії ___-___
статті:
у наукових фахових виданнях ___9____
у наукометричній базі даних SCOPUS  ______-_____
в інших міжнародних базах даних ________-_______

Участь у конференціях і
семінарах

Кількість всього ___12______
в т.ч. міжнародних___8_____

Участь  у  науково-
дослідній роботі
(в  хронологічному
порядку)

З 1996 року до тепер.

Керівництво
студентською науковою
роботою

Підготовлено студентів  до участі в олімпіаді _______ (кількість 
студентів) 
в т.ч.посіли призові місця ____________
Участь в конкурсі наукових робіт _______ (кількість студентів).
в т.ч.посіли призові місця ____________
Підготовлено наукових праць зі студентами __16
Участь студентів  в наукових конференціях _5__ (кількість студентів), 
з публікацією тез __5__

Керівництво
аспірантами 

Всього:__________________________
в т.ч.:
захищено робіт ___________________
підготовлено до захисту _______________

Консультування
докторантів

Всього: ____________________________
в т.ч.:
захищено робіт _____________________



підготовлено  до захисту______________
Патенти 
(назва,  номер,  рік
отримання)

Вид___________________________________
Назва__________________________________
Рік отримання___________________________

Громадська  та
благодійна діяльність

Вид _донорство ____________________
Рік участі  з 1986р. до тепер ______________________

Участь у розробці 
законопроектів, 
державних програм

Назва__________________________________
Рік ___________________________

Винагороди*  (нагороди,
грамоти,  подяки,
дипломи тощо)

Назва_________________________________ 
Статус________________________________
Рік отримання___________________________

Володіння  іноземними
мовами

Мова __англійська – базова
Болгарська - розмовна_________________________
Рівень володіння _________________

Сильні особистісні риси
(не  більше  7  за
значущістю)

Відповідальність, наполегливість, правдолюбство

Хоббі, улюблені заняття Формула-1, філателія (тема «Медицина»), кінологія
Проходження
медичного огляду
(флюорографічного
обстеження)

*Додати копії документів у форматах pdf  або jpg
**Як гіперпосилання 
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