
       Головатюк Людмила Михайлівна – кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання.  

Народилась 23 жовтня 1969 року в місті Борщів, що на 

Тернопільщині. З дитинства захоплювалась біологією та 

медициною. Після закінчення навчання у школі, здобула освіту 

у Кременецькому медичному училищі, яке закінчила у 1987 році 

з відзнакою. Працювала в Тернопільській обласній клінічній 

лікарні. В 1989 році вступила в Тернопільський педагогічний 

інститут ім. Ярослава Галана. Після закінчення, з 1994 року 

працювала викладачем Кременецького медичного училища та 

викладачем Кременецького ліцею, а згодом, з 1997 року – 

викладачем Кременецького обласного комунального педагогічного коледжу ім. Т.Г. 

Шевченка (нині КОГПА ім. Тараса Шевченка).  

          У спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського у 2012 році захистила кандидатську дисертацію 

„Структурнофункціональні зміни товстої кишки за умов токсичного гепатиту” за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.  

У 2013 році присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». 

Рішенням Вченої ради Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року 

присвоєно вчене звання доцента кафедри біології, екології та методик їх навчання.  

У науковому доробку понад 60 публікацій, серед яких 20 статей у фахових наукових 

виданнях, у тому числі 2 англомовні статті. Автор двох зарубіжних публікацій у медичних 

наукових журналах Грузії та Бангладешу, які індексуються у Scopus, а також інших 

публікацій, які індексуються у Google Scholar,  CrossRef, ResearchBib,  Index Copernicus, 

індекс DOI, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, BASE (Bielefeld Academic 

Search Engine), DOAJ,  OAJI. Є співавтором патенту на корисну модель: Спосіб 

моделювання синдрому тривалого стиснення : пат. 133590 Україна. : u201811744(22), 

28.11.18.; опубл. 10.04.2019, бюл. № 7/2019 р. 

Коло наукових інтересів – морфофункціональні особливості органів травлення під 

впливом змінних умов навколишнього середовища. На посаді доцента кафедри викладає 

такі освітні компоненти: „Анатомія людини”, „Гістологія з основами цитології”, „Вікова 

фізіологія та шкільна гігієна”, „Вікова фізіологія та гігієна дітей дошкільного віку”, 

„Актуальні проблеми морфології та фізіології людини”, „Психофізіологія”, „Основи 

психіатрії”, „Оздоровчі технології”, „Біологічна та соціальн адаптивність людини”, 

„Основи медичних знань та домедичної допомоги”. Бере участь в науково-методичних 

конференціях, симпозіумах, семінарах регіонального, всеукраїнського та міжнародного 

рівнів. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та студентською проблемною 

групою.  

Наукові публікації:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M7SodrgAAAAJ 

 


