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Освіта – вища. 

2008 рік – закінчила Полтавську державну аграрну академію 

за  спеціальністю  «Ветеринарна медицина» і отримала кваліфікацію 

магістр ветеринарної медицини.  

2019 рік – на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено 

науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальностю – 16.00.02 – 

патологія, онкологія і морфологія тварин. 

Освітня діяльність – Навчальні дисципліни: «Анатомія свійських 

тварин», «Морфологія тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія тварин».   

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри: Морфологічні 

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

класу Плазунів (ряд Лускаті,  ряд Черепахи) на території Одеської  області  № 

держ.реєст  0119U103857 

 Наукові видання (статті, моногрфії, посібники): 

    Автор та співавтор понад   25    наукових та навчально-методичних 

праць,  т.ч.    20  статей у фахових виданнях України. 

    У співавторстві  є    монографія  

Запека І.Є, Скрипка М.В., Яценко І.В., Пінікар І.І. Патоморфологічна 

особливості ешерихіозів свиней за надлишку в кормах купруму, феруму, 

кобальту в аспекті судово-ветеринарної експертизи : монографія. Харків: 

Стиль Издат, 2020. 192 с. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях 

за 2020 - 2021 роки: 

1. Скрипка М. В., Запека І. Є., Панікар І. І. Деякі аспекти патогензу та 

патоморфологічні зміни в печінці та селезінці Scophthalmus maeoticus за 

ботріоцефальозу. Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України : 

матеріали VIІI Національного конгресу патофізіологів, Одеса, 13–15 

травня 2020. С. 88-91. 

2. Панікар І., Запека І., Скрипка М. (2021). Діагностика опісторхозу риб 

родини Cyprinida: сучасний стан проблем. Збірник наукових праць 

ΛΌГOΣ. Париж, Франція. 5 лютого 2021. С. 14–18.  

3. Скрипка М.В., Панікар І.І., Запека І.Є. Морфологічні ознаки політравми 

при падінні тварин з висоти. Актуальні аспекти розвитку науки і освіти 

: тези доп. І міжнар. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 13–14 квітня 

2021 р. С. 90–92. 
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4. Скрипка М. В., Запека І. Є. Морфологічна характеристика підшлункової 

залози Triturus vulgaris. Зоологія в сучасному світі: виклики XXI 

століття : тези доп. наук. конф., Київ, 1– 3 червня 2021 р. С. 41. 

5. Скрипка М.В., Панікар І.І., Запека І.Є. Судово-ветеринарна експертиза 

політравми внаслідок падіння тварин з висоти. Актуальні питання 

судової ветеринарії, морфології та патоморфології : тези доп. міжнар. 

наук.-практ. конф., Одеса, 17–18 червня 2021 р. С. 19–21. 

Член організаційного  комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

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

квітень 2021 р.  

Керівник постійно діючим студентським науковим гуртком - 

«VET»   

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 22769675/000917-21 

Дисципліни: Анатомія тварин;  Цитологія, гістологія, ембріологія.    

 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 

екзотичних тварин з вересня 2018 року по теперішній час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


