
Шевченко Юлія Юріївна 

к.мед.н. доцент 
 

ORCID iD: orcid.org/ 0000-0001-5263-0926 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=jl5OqB4AAAAJ, h-index = 1 

 

Контактна 

інформація: 

Робоча адреса: 

 м.Суми, вул. Праці, 3 

e-mail: y.shevchenko@med.sumdu.edu.ua 

Дисципліну, яку 

викладає: 

«Радіологія», «Радіаційна медицина» 
 

Наукові інтереси Особливості променевої діагностики туберкульозу. 

Досвід роботи Працює в Сумському державному університеті з 2008 року. на посаді асистента 
кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (2008 – 2019 рр.), 
з 01.01.2020 р. працює старшим викладачем на кафедрі онкології та радіології. 

Освіта Вересень 1997 – червень 2003 - Вища медична освіта 

Спеціаліст – лікар, медичний факультет Сумський державний університет. 

Сертифікат ІН №0026 СумДУ від 29.06.2004 спеціальність «Педіатрія». 

01.08.2004 – 01.11.2004 – лікар педіатр – дільничний 3-го поліклінічного 

відділення СМДКЛ. 
2004 - 2007 аспірантура за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» СумДУ. 
Сертифікат № 823 ХМАПО від 20.06.2008 спеціальність «Рентгенологія». 

Сертифікат № 151 ХМАПО від 10.04.2014 спеціальність «Ультразвукова 

діагностика». 

Посвідчення №3118 МОЗ Україна від 19.12.2014 про присвоєння другої категорії 

за спеціальністю рентгенологія. 
ECL Authorised Exam Centre City Kyiv Candidate №000983199 data 07.02.2018 
Сертифікати про підвищення кваліфікації з ультразвукової діагностики 26-

27.04.2018 та 25-26.04.2019 (м.Київ проведене академією підвищення 

кваліфікації лікарів при Палаті лікарів землі Нижня Саксонія). 

Сертифікат №313/09 м.Київ 8-9.12.2018, Сертифікат №532/257 м. Одеса 24-

25.05.2019. 

Присвоєно звання доцента 19.12.19, Атестат доцента АД № 004344 від 26.02.2020 

р. 
Назва дисертації: «Патогенетичне обґрунтування оптимізації профілактики і 
лікування ранньої анемії у недоношених немовлят»  
Лікувально-діагностична робота за фахом в СМДКЛ. 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації 

24 червня - 05 липня 2019 року  пройшла стажування у м.Варшава, Республіка 

Польща (сертифікат, реєстраційний № KW-0093/0719). 

 

Участь у 

вітчизняних 

тематиках 

  НДР з фінансуванням за рахунок державного бюджету № 0118U007020 

«Особливості гормонального статусу та протеолітичної системи у хворих на різні 

форми туберкульозу легень» 

Підручники 

та посібники 

1. Шевченко Ю. Ю. Адаптированное пособие по радиологии (Первый модуль)  / 

Шевченко Ю. Ю. // Електронне видання. –   Sumy: Sumy State University, 2019. – 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library 

/DocumentView?doc_id=722656 (навчальний посібник). 

 

https://orcid.org/0000-0001-5263-0926
mailto:y.shevchenko@med.sumdu.edu.ua
http://lib.sumdu.edu.ua/library%20/DocumentView?doc_id=722656
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Основні 

наукові статті 

1. Гормонально-генетичний скринінг у хворих за виразкової 

гастродуоденальної кровотечі / Дужий  І. Д., Романюк А. М., Линдін М. С., 

Шевченко Ю.Ю. //  Клінічна хірургія. – Київ: ТОВ «Ліга – Інформ», 2015. – № 

11  – С. 24-27. (Scopus); 

2. Штам вакцини БЦЖ як чинник розвитку післявакцинальних ускладнень / 

Дужий І. Д., Сміянов В. А., Шевченко М.Ю., Шевченко Ю.Ю. // P Лікарська 

справа. Врачебное дело. – Київ: ІНЦ «Лікарська справа», 2016. – № 3-4. – С. 33-

39. (фахове видання). 

3. Досвід лікування хворих на верхівкові плеврити та емпієми плеври / Дужий І. 

Д., Гресько І. Я., Шевченко Ю.Ю. // Харківська хірургічна школа. – Харків: ДУ 

ІЗНХ, 2017. – № 3-4 (84–85). – С. 123–125.  (фахове видання) 

4. Спосіб діагностики ускладнень протитуберкульозних щеплень при 

вакцинації дітей з використанням штаму БЦЖ / Дужий Державна служба 

інтелектуальної власності України. – № 124122. – 26.03.2018, Бюл. № 6. 

(патент). 

 

Підготовка 

наукових 

кадрів 

Аспіранти – Аспірант Яркова Н. 2020 року вступу, 
Лахтаріна Р. 2021 року вступу. 

Наукова робота 

із студентами 

1. Шевченко М. Ю., Шарафуліна А. О. Залежність розвитку післявакцинальних 

ускладнень від штампу вакцини БЦЖ // ІV Міжнародна науково-практична 
конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної 

медицини». – Суми : СумДУ, 2016. – Т. 2. – С. 339-340. 

2.Хандога В. С., Синюка В. В., Гордєєва В. Д. Кореляція змін кровонаповнення судин 
нижніх кінцівок з остеопатіями у хворих на цукровий діабет //Актуальні питання 

теоретичної та  клінічної  медицини:  збірник тез доповідей  V  Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми,  20–21 квітня 2017 
року. – Суми: СумДУ, 2017. – С. – 357. 

3.Хандога В.С., Терновенко О. А., Мішура В. В. Запальна псевдопухлина легень: 

проблеми клініко рентгенологічної веріфікації // Актуальні питання теоретичної та  

клінічної  медицини:  збірник тез доповідей  V  Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів та молодих вчених, м. Суми,  20–21 квітня 2017 року. – Суми: 

СумДУ, 2017. – С. – 358. 

Інша 

професійна 

активність 

Член Української асоціації фахівців, що працюють в області традиційної 

рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії 

(УАРКТМРТ)  та   Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики 

(УАФУД). 
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