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Вітаємо з юВілеєм!

У червні цього року доктор медичних наук 
Оксана Аркадіївна Філатова відзначає свій 50-річ-
ний ювілей.

О. А. Філатова народилася в 1965 р. в Харкові, 
в родині медиків-науковців. У 1982 р. вступила до 
Харківського медичного інституту, який закінчила 
в 1990 р., здобувши диплом лікаря за спеціальністю 
«Педіатрія». Під час навчання майбутній фахівець 
активно займалася дослідницькою 
діяльністю в наукових гуртках із 
психіатрії, судової медицини, па-
тологічної анатомії, була відмінни-
цею військової підготовки.

Після закінчення інтернатури 
з дитячої психіатрії на базі Харків-
ської міської психіатричної лікарні 
№ 15 Оксана Аркадіївна залиши-
лась там працювати лікарем-ор-
динатором. У 1995 р. вступила до 
клінічної ординатури з медичної 
психології та сексології в Харків-
ський інститут удосконалення лі-
карів (ХІУЛ) (нині — Харківська 
медична академія післядипломної 
освіти).

У 1997 р. О. А. Філатова захистила канди-
датську дисертацію за темою «Порушення сексу-
ального здоров’я при радикальному хірургічному 
і променевому лікуванні раку щитоподібної за-
лози та їх корекція», після захисту зайняла по-
саду асистента кафедри сексології та медичної 
психології ХІУЛ.

Із 2005 р. О. А. Філатова почала працювати 
над докторською дисертацією за темою «Психо-
соціальна дезадаптація у хворих на сурдомутизм 
(механізми розвитку, варіанти перебігу, психо-
терапія)». Вперше в Україні й у світі з позицій 
міждисциплінарного підходу нею було здійснено 

комплексне дослідження проблеми психосоці-
альної дезадаптації хворих із вродженою відсут-
ністю слуху.

Успішний захист дисертації було здійснено 
в 2010 р., і Оксана Аркадіївна отримала наукове 
звання доктора медичних наук.

Працюючи на кафедрі сексології і медичної 
психології, О. А. Філатова на високому науково-

методичному рівні читає курс лек-
цій на передатестаційних циклах, 
циклах спеціалізації, тематично-
го удосконалення та лікарям-ін-
тернам. Основні теми викладача: 
«Особистість та хвороба», «Психо-
терапія сексуальних розладів», «Іс-
торія медичної психології», «Основи 
психологічного консультування», 
«Клінічне інтерв’ю», «Соматоформ-
ні розлади», «Етика та деонтологія 
в медичній психології», «Епіде-
міологія психічних захворювань», 
«Сексуальні розлади при неврозах». 

О. А. Філатова підготувала од-
ного доктора медичних наук.

Із 2014 р. Оксана Аркадіївна читає курс лекцій 
для психологів, що працюють із біженцями з тим-
часово окупованих територій Донбасу та з військо-
вими, демобілізованими із зони АТО під час ротацій 
або внаслідок поранень та психогенних розладів. 
Фахівцем було складено низку пам’яток для бійців 
АТО й осіб, що звільнилися зі служби та мають 
особистісні й соціально-психологічні проблеми.

О. А. Філатова має 91 публікацію у фахових 
журналах та є співавтором двох монографій.

Співробітники кафедри сексології та медичної 
психології вітають Оксану Аркадіївну з ювілеєм та 
зичать їй подальших наукових досягнень і твор-
чого натхнення!

Happy anniversary!
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