
  

Іонов Максим Миколайович 
 

 
 

Дата народження: 06 вересня 1984 р. 

Місце проживання: 

Сімейний стан: 

м. Київ 

одружений, (двоє дітей) 

 

E-mail: 

 

ionov.maksym@gmail.com 

 

 

Л І К А Р 

 Організація управління охорони здоров’я; 

 Медицина невідкладних станів; 

 Громадське здоров’я. 

  

Освіта: 
  

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ, 2010 р.) 

Лікувальна справа, медицина невідкладних станів, лікар-спеціаліст. 

 

Військово-медична академія України 

Кафедра організації управління охорони здоров'я та медичного забезпечення, 

Спеціалізація за кваліфікацією «організація управління охорони здоров'я» (Київ, 2016 р.) 

 

Досвід роботи: 
   

Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,  

філія «Броварська станція екстреної медичної допомоги» 

з лютого 2019 р. - по теперішній час: головний лікар. 

 

Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,  

філія «Броварська станція екстреної медичної допомоги» 

з жовтня 2018 р. – лютий 2019: заступник головного лікаря з медичної частини. 

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

з 2015 р. - по теперішній час: асистент кафедри соціальної медицини та громадського здоров'я  

(за сумісництвом). 

 

Київська міська клінічна лікарня №3 

з 2016 р.- по січень 2018 р.: завідувач приймальним відділенням. 

 

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва з 2003 р. по 2016 р. 

2003-2008 р. - санітар; 2008-2010 р. - фельдшер; 2010-2011р. - лікар-інтерн; 2011 - 2016 р. – лікар. 

 

Київський міський медичний коледж 

2014 - 2016 р. викладач (за сумісництвом). 

 

 



 
Додаткова освіта: 

 

Європейська Рада Реанімації, Польська Рада Реанімації (Краків, Польща, 2010 р.). 

Сертифікат про проходження курсів з спеціалізованих реанімаційних заходів (ALS). 

 

Навчально - тренувальний центр науково – практичної установи профілактичної  

та клінічної медицини при Державному управлінні справами (Київ, 2011 р.). 

Свідоцтво з підготовки по наданню медичної допомоги в екстремальних умовах. 

 

Український державний науково-практичний центр екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф (Київ, 2011 р.). 

Сертифікат проходження курсів надання першої медичної допомоги, інструктор. 

  

Всеєвропейська регіональна рада Міжнародної Конфедерації Профспілок,  

Фонд Фрідріха Еберта (Паланга, Литва, 2012 р.). 

Міжнародна профспілкова школа. 

 

Міжнародна школа охорони здоров’я (Україна-Швейцарія) (2014 р.). 

Сертифікат «Організація управління в трансформованій системі охорони здоров’я». 

 

Цикл тематичного удосконалення (Київ, 2015 р.). 

«Актуальні питання кардіології», посвідчення НМУ імені О.О. Богомольця. 

 

Українсько-шведський освітній курс НМУ ім. О.О.Богомольця спільно з 

Каролінським Інститутом (Київ,2016 р.) 

Навчальний цикл з клінічної епідеміології. 

  

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (Київ, 2016 р.) 

Асистентський цикл «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти». 

 

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України спільно з 

Українським навчально-тренінговим центром сімейної медицини НМУ імені 

О.О.Богомольця (Київ, 2018 р.) 

Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти громадського здоров'я». 

 

Міжнародний українсько-литовський навчальний тренінг (м. Біла Церква, 2019 р.) 

Сертифікат про успішне проходження курсу «Професійна діяльність парамедика при 

травмі». 

 

Медичне стажування «Менеджмент в охороні здоров’я» (м. Варшава, Польща, 2019 р.) 

Сертифікат про успішне проходження міжнародного стажування. 

 

 

 

 



 

Громадська діяльність та нагороди: 

   

 

Активна громадська та професійна позиція. 

 З 2016 – керівник БФ «Платформа громадського здоров’я»; 

 2015 – 2017 р. – Голова Громадської ради Міністерства охорони здоров’я України; 

 2014 – 2015 р. – Голова правління громадської організації «Медики доброї волі»; 

 2012 – 2014 р. – Голова профспілкової організації працівників швидкої медичної 

допомоги міста Києва. 

Участь у наданні медичної допомоги постраждалим під час подій «Революції Гідності» 

2013-2014 р. Медичний супровід поранених під час транспортування за кордон: Латвія, 

Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Литва, Угорщина. 

Автор одного з розділу хронікальної книги «Майдан. Свідчення». 

Волонтер-медик у зоні АТО навесні 2016 року в м. Старобєльськ Луганської області, у 

складі 6-го окремого мотопіхотного батальйону «Збруч» ЗС України.  

Організація і участь у конференціях, форумах, наукових заходах (місцевих, всеукраїнських 

та міжнародних); 

 

НАГОРОДИ: 

 Відзнака орден «За оборону Євромайдану 2013-2014» (№0078); 

 Нагрудний знак «Честь. Гідність. Свобода.» 2014 р. (№0073); 

 Подяка Міністерства охорони здоров’я, 2014 р. (№54-Ки); 

 Подяка Київського міського голови, 2015 р. (№91623); 

 Почесна грамота Медичної служби Майдану, 2015 р.  

 Медаль «За сприяння Збройним силам України», 2016 р. (№542); 

 Нагрудний знак ЗС України «Почесна відзнака 44-ї окремої артилер.бригади», 2016 р. 

(№465); 

 Медаль «За вірність клятві Гіпократа» Національної медичної палати України, 2016 р. 

(№055); 

 Відзнака «Знак пошани» Національної медичної палати України, 2018 р. (№426). 


