
СКРИПКА МАРИНА ВІКТОРІВНА 
Посада:   професор кафедри нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії 

Науковий ступінь:   доктор ветеринарних наук 

Вчене звання: професор 

Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 26 років 

Адреса електронної пошти: marina.skripka.70@ukr.net 

Авторські профілі: 

Scopus: https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=1qe61ctFbxyjplCd6vCexyj7BbVlYe5w

kBQOPVga# 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2982-2537 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=2bxRTDIAAAAJ 

Рublons: https://publons.com/researcher/2188060/maryna-skrypka/publications/ 

ResearcherID https://publons.com/researcher/2188060/maryna-skrypka/publications/ 

Освіта 

1992 рік – закінчила Сумський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Ветеринарія» та отримав кваліфікацію – «Ветеринарний 

лікар». 

2000 рік – кандидат ветеринарних наук, спеціальність 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія та вірусологія. 

2003 рік – доцент кафедри паразитології, патологічної анатомії та 

ветеринарно-санітарної експертизи. 

2010 рік – доктор ветеринарних наук, спеціальність 16.00.02 – патологія, 

онкологія і морфологія тварин. 

2012 рік – професор кафедри патологічної анатомії та патофізіології. 

З 2010-2017 роки завідувач кафедри патологічної анатомії та 

патофізіології ПДАА. 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни:  

«Патологічна морфологія та судова ветеринарія»,  

«Судова ветеринарна експертиза»,  

«Сучасні методи посмертної діагностики»   

Наукова діяльність 

Опубліковано понад 150 наукових праць,  6 винаходів, співавтор 10 

навчальних посібників, атласів та монографій, а також 11 методичних 

рекомендацій навчального та виробничого характеру.  

Регулярно приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових 

конференціях.  

Робота в  спеціалізованих вчених радах  К 64.070.01 Харківської 

державної зооветеринарної академії, Д 26.004.03 у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України.  

Керівник наукової ініціативної теми кафедри: Морфологічні 

особливості представників класу Земноводні (ряд Безхвості, ряд Хвостаті) та 

класу Плазунів (ряд Лускаті, ряд Черепахи) на території Одеської області  

Номер державної реєстрації 0119U103857. 
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Програми стажування 

2018 рік. Підвищення кваліфікації на базі НУБІП України. Тема: 

«Створення електронного навчального курсу з дисципліни «Патологічна 

анатомія». 

2021 рік. Підвищення кваліфікації на базі Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. Тема: «Сучасні аспекти патоморфології 

захворювань тварин та птиці». Обсяг підвищення кваліфікації 180 годин (6 

кредитів). Свідоцтво  ПК 00493675/048962-21  

Керівник постійно діючими студентським науковим гуртком - 

«Нормальної та патологічної морфології» 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

З 2004 року є членом професійної організації лікарів ветеринарної 

медицини: «Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України». 

 З 2020 року є членом Одеського обласного осередку Асоціації 

спеціалістів ветеринарної медицини України.   

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Починаючи з 2017 року приймає участь у консультуванні господарств 

Одеської області з питань впровадження сучасних методів патоморфологічної 

діагностики хвороб тварин та заходів по їх ліквідації, з урахуванням 

технологічних потреб виробництва продукції тваринництва конкретного 

господарства. 

В рамках розвитку та розширення наукових зв’язків між кафедрою 

нормальної і патологічної анатомії та патофізіології та КУ «Одеський 

зоологічний парк загальнодержавного значення» з питань 

патоморфології екзотичних рептилій та амфібій з вересня 2018 року по 

сьогоднішній час. 

Проводить патоморфологічні дослідження в рамках досудових 

розслідувань по кримінальним впровадженням предбачених ст. 299 ККУ. 

  
 


