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1992 – 1995 рр. – навчання у Сумському медичному училищі, після
закінчення присвоєна кваліфікація «Фельдшер-лаборант».
1997 – 2003 рр. – навчання у Харківському національному університеті
ім. В. Н. Каразіна.
2008 – 2012 рр. – асистент та аспірант кафедри інфекційних хвороб з
епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології медичного
інституту Сумського державного університету (СумДУ).
2012 р. – по теперішній час – асистент кафедри гігієни та екології з
курсом мікробіології, вірусології та імунології медичного інституту СумДУ.
Травень 2013 року – захист кандидатської дисертації «Мікробіологічні
та імунологічні особливості кандидозної інфекції у новонароджених» за
спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія.
Педагогічний стаж – 12 років. Івахнюк Т.В. є автором 52 наукових
праць та 4 навчальних посібника.
Наукові інтереси:
Наукові дослідження охоплюють фундаментальні дослідження з
медичної мікології (клінічної, ветеринарної, санітарної) та імунології;
дослідження різних препаратів на протигрибкову та антибактеріальну
активність; вивчення інфекційних хвороб, що викликаються патогенними
бактеріями та найпростішими, які уявляють собою найбільш типовий та
широко розповсюджений фактор для здоров’я, пов'язаний із водою.

Результати
дослідження
дають
можливість
оцінити
санітарномікробіологічний стан об’єктів зовнішнього середовища у ПівнічноСхідному регіоні України та розробити пріоритетні напрямки профілактики
та діагностики інфекційних захворювань.
Наукові проекти:
1. Багатофункціональні біоматеріали на основі природних полімерів:
отримання, фізико-хімічні властивості, in vitro та in-vivo тести.
2. Мікробіологічні та імунологічні особливості кандидозної інфекції у
населення Сумської області.
3. Вивчення стану навколишнього природного середовища Сумської
області.
4. Мікробіологічне дослідження матеріалів на основі хітозану для
пластики дефектів шкіри.
5. Вивчення мікробіологічного пейзажу гнійних ран при застосуванні
йодиду хітозану.
6. Папіломавірусна інфекція: мікробіологічні та імунологічні особливості
перебігу.
Інші сфери наукової діяльності
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