Селезньова Софія Веніамінівна, кандидат медичних наук, доцент,
завідуючого кафедрою неврології, медичної генетики та
нейрохірургії
Селезньова Софія Веніамінівна у 1988р. закінчила лікувальний факультет
Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького (диплом ПВ
№706338). У 1988-1989 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «нервові
хвороби» на кафедрі нервових хвороб з курсом нейрохірургії на базі 1
неврологічного відділення ОКЛ ім. Калініна.
Працювала асистентом кафедри нервових хвороб і медичної генетики з
курсом нейрохірургії ДонДМУ з 1990 року. У 2004 році обрана на посаду доцента
цієї кафедри. І потім виконувала обов’язки доцента з навчальної роботи кафедри.
Загальний стаж роботи 27 років, педагогічний стаж – 25 років.
В грудні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему : ,,Неврологічні
порушення у хворих з брадиаритміями (клініка, діагностика, лікування), отримала
звання та диплом кандидата медичних наук (ДК №009537 від 14.02.2001р.,
протокол № 11-09/2). У 2006р. присвоєно вчене звання доцента та отримано
відповідний диплом (20.03.2006р., протокол № 2/12-Д).
Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «неврологія» (освідчення
658, наказ МОЗ від 28.03.13р.)
Селезньова С.В. автор понад 152 наукових праць, із них статей 66, 2
інформаційних листа, а також є співавтором патенту на винахід.
За останні п’ять років надруковано 50 наукових статей і понад 10 робіт з
педагогіки.
Є співавтором національного підручника з неврології (2013 р.), багатьох
методичних вказівок для студентів, викладачів та лікарів; робочих програм та
навчальних посібників з нервових хвороб, з медичної генетики студентів 4 курсу.
Неодноразово проходила навчання з курсу „Педагогіка вищої школи” на базі
кафедри організації вищої освіти та управляння охороною здоров'я ДонНМУ та
лабораторії з проблем переддипломної медичної освіти МОЗ України ( 2013 р.).

Приймає активну участь у впровадженні сучасних методів діагностики
та лікування неврологічних хворих, в роботі науково-практичних конференцій
для лікарів різних спеціальностей, де виступає з доповідями.
Основні напрямки наукової діяльності – судинні захворювання, розсіяний
склероз, вертеброгенні ураження хребта, соматоневрологічні захворювання,
розлади вегетативної нервової системи, дегенеративні ураження головного мозку.
Приймала участь в Європейських богатоцентрових дослідженнях хворих на
розсіянний склероз, хворобу Паркінсона, і хворобу Альцгеймера.
Селезньова С.В. – досвідчений викладач, виконує педагогічне навантаження
в повному обсязі.

