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Освіта - вища 

1999 рік – закінчила Одеський державний медичний університет 

за  спеціальністю «лікувальна справа» і отримала кваліфікацію лікар  

2010 – на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий 

ступінь кандидата медичних наук за спеціальності – патологічна анатомія  

2016 рік – присвоєно звання доцента 

2020 – на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий 

ступінь доктора медичних наук за спеціальності «соціальна медицина» 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Анатомія свійських тварин»,  «Ветеринарна 

онкоморфологія»,   

Наукові видання ( статті, моногрфії, посібники): 

-  Автор та співавтор понад   210   наукових та навчально-методичних 

праць, у т.ч.  20 статей у фахових виданнях України, 7 статтей у журналах, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus т а Web of Science. 

- У співавторстві  є        навчальні посібники: 

1.  Терещенко В.П., Дегтярьова Л.В., Литвиненко М.В., Роша Л.Г. та ін. 

Методичні засади застосування ентеросорбентів при різноспричинених 

аномаліях імунної відповіді: посібник лікарів /  За ред. В.П.Терещенко, Л.В. 

Дегтярьової. К.:МВЦ «Медінформ», 2007. 80 с. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях за 

2020 - 2021 роки: 

- Шості Трускавецькі читання. «Постковідний синдром та реабілітація в 

практиці лікаря-інтерніста. Виклики сьогодення. Актуальні проблеми 

панкреатології. Дієтичні та курортні фактори лікування захворювань 

підшлункової залози». 11-13 березня 2021 року, м.Трускавець. Львівський 

національний медичний університет ім.Данила Галицького.  

- І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих 

науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» 13 квітня 2021 року, 

Одеський державний аграрний університет. Виконано доповідь 

«Репаративний хондрогенез після травматичного пошкодження хряща в 

експерименті». 

- Науково-практична конференція «Патоморфологія ХХІ: виклики та 

тренди». 11-12 червня 2021р. Київ.  
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- Вебінар «Modern Approaches to Diagnostics in the COVID-19 Era», 

Shupyk National Healthcare University of Ukraine & The Royal College of 

Pathologist, UK, 7-8.10.2021р. 

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

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

 Підвищення кваліфікації  

1. ТУ «Сучасна класифікація та діагностика пухлин шлунково-

кишкового тракту» (В), КУОЗ України імені П. Л. Шупика, 10.02.2021-

24.02.2021р.  

2. Підвищення кваліфікації з дисциплін «Анатомія тварин» та 

«Ветеринарна онкоморфологія», 01.06.2021 – 16.07.2021р., Подільський 

державний аграрно-технічний університет.  

3. ТУ «Імуногістохімічна діагностика пухлин», КУОЗ України імені 

П.Л.Шупика, 18.10.2021-29.10.2021р.  

Програми стажування 

1. 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 22769675/000914-21 

Дисципліни:  

- Анатомія тварин: ВРХ, ДРХ, моногастрічні та багатогастрічні 

тварини, дрібні і екзотичні тварини та птахи, 

- 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. 

 2. У рамках Освітньої програми для лікарів, організований Асоціацією 

французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за 

сприяння Світової федерації українських лікарських товариств (26-29 жовтня 

2020р.), диплом 003915/141.  

3. Пройшла курс стажування 19.10.2021-07.12.2021р. «Наукові 

перспективи та інновації в освіті: дистанційний досвід в Чеській Республіці» в 

ТОВ Міжнародному Економічному інституті Чеської Республіки (180 год.), 

сертифікат №СZ49/12-2021.  

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

З 2018 року по цей час - голова Комітету з питань якості і стандартизації 

патологоанатомічних досліджень Асоціації патологоанатомів України.  

Науково-консультативна допомога  

В рамках розвитку та розширення наукових зв’язків між кафедрою 

нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії  надається 

консультативна допомога з питань онкоморфології тварин.  
 


