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Закінчила медичний інститут СумДУ в 2007 році. З 2007 по 2009 рр..
проходила інтернатуру паралельно з магістратурою на кафедрі педіатрії
післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій.
З 2009 по 2012 рр.. - аспірант кафедри педіатрії післядипломної освіти з
курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій, підготувала
кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування
корекції дісмікробіоценозу кишечника у дітей шкільного віку, хворих на
бронхіальну астму» під керівництвом д.мед.н., професора Сміяна О. І . З 2012
р. працює асистентом кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології,
вірусології та імунології. Є автором 21 наукових праць та 1 патенту.
Наукові інтереси:
Наукові дослідження охоплюють питання вивчення нових підходів до
лікування та профілактики бронхіальної астми у дітей. Разом з кафедрою
педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих
інфекцій під керівництвом професора Сміяна Олександра Івановича
проводиться вивчення особливостей клінічного перебігу, стану кишкової
мікрофлори, показників імунного статусу та мікроелементного забезпечення
дітей, що страждають на бронхіальну астму. Результати дослідження дають
можливість визначення основних напрямків профілактики та лікування
бронхіальної астми у дітей.
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Стан гуморальної та клітинної ланок імунітету у дітей, хворих на
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хворих на бронхіальну астму в період загострення / О. І. Сміян, В. О.
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«Актуальні питання практичної медицини», «Клінічні та патогенетичні
аспекти мікроелементозов». – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 53. (Дисертант
особисто здійснила забір матеріалу, статистичну обробку результатів та
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