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Освіта - вища 

1987 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут 

за  «Ветеринарія» і отримала кваліфікацію ветеринарний лікар  

2002 – на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий 

ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальності – патологія, онкологія і 

морфологія тварин 

2005 рік – присвоєно звання доцента 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Анатомія свійських тварин», «Анатомія 

екзотичних тварин», «Анатомія дрібних тварин», «Зоологія», «Ветеринарарна 

онкоморфологія», «Анатомія тварин», «Морфологія, патоморфологія та 

судова ветеринарія» 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри:«Крайова патологія 

тварин Півдня України». 

 Наукові видання ( статті, моногрфії, посібники): 

Автор та співавтор понад 95 наукових та навчально-методичних праць, 

у т.ч. 73 статтты у фахових виданнях України, 4 статті у журналах, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

У співавторстві  є 2 навчальні посібники: 

- Клінічна онкоморфологія тварин: навчальний посібник / Ж.Б. 

Коренєва, О.С.Ушаков, В.В.Гуніч, А.І.Голованова.ОДАУ.- Одеса:Інтерінт,  

2019.   221 с. 

- Патологічна анатомія хвороб органів травлення /Л.Л.Сафронова, 

Ж.Б.Коренєва- Ч 1.-Одеса: Друк. «ТЄС», 2009.. 119 с. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях за 

2020 - 2021 роки: 

- IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії. ДУ «Інститут патології 

крові та трансфузійної медицини НАМН України». 12-13 октября 2020 

-  Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали III Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції, 21-22травня 2020 року. Полтава 

- IV міжнароднийо конгрес з інфузійної терапії. ДУ «Інститут патології 

крові та трансфузійної медицини НАМН України». 12-13 октября 2020 

- «SMART SCHOOL FORUM».  12-13 октября 2020 

- «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти»: матеріали І міжнар. наук.-

практ.конф., м. Одеса, 13–14 квітня 2021 р. 
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- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання судової ветеринарії, морфології та патоморфології» 17-18 червня 2021 

- VІIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ з 

міжнародною участю «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України», 

присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи 

Участь в конкурсах: 

Член організаційного  комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, галузь знань 21 Ветеринарна медицина,  Одеса, 

квітень 2019 - 2021 роках.  

Керівник постійно діючими студентськими науковими гуртками - «VET» 

та «Анатомічний гурток ім.проф. Жеденова В.М.»  

Керівник постійно діючим гуртком «Біологія тварин з основами 

ветеринарної медицина» на базі еколого-натуралістичного підрозділу 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання. 

Програми стажування 

Подільський державний аграрно-технічний університет  

Строк підвищення кваліфікації з  «01» червня 2021 року по «16» липня 

2021 року. 

 Загальний обсяг підвищення кваліфікації становить 180 академічних 

годин (6 кредитів ЕКТС). Свідоцтво СС 22769675/000913-21 

Дисципліни:  

- Анатомія тварин; ВРХ, ДРХ, моногастрічні та багатогастрічні 

тварини, дрібні і екзотичні тварини та птахи, 

- Морфологія, патоморфологія та судова ветеринарія: 

патоморфології хвороб незаразної та заразної етіології рептилій, земноводних 

та екзотичних птахів, 

- Ветеринарна онкоморфологія: патоморфології новоутворень, що 

можуть мати розвиток у тварин та птахів; питанння  - сучасних методів 

діагностики новоутворень у тварин,  розвитку та діагностики 

паранеопластиних синдромів у тварин та методів лікування пухлин. 

 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 Участь у професійному об’єднанні за спеціальністю – є членом 

Одеського обласного осередку Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини 

України. 2020 р 

Науково-консультативна допомога  

В рамках розвитку та розширення наукових зв’язків між кафедрою 

нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії та КУ «Одеський 

зоологічний парк загальнодержавного значення» з питань морфології та 

патоморфології екзотичних тварин з вересня 2014 року по сьогоднішній час. 


