
АВТОБІОГРАФІЯ 
 
 Я, Горьова Наталія Василівна, народилася 15 липня 1979 року в 
с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області, громадянка України.  

З трьох років проживала в с. Мартинівка Канівського району Черкаської 
області. З 1985 по 1996 рік навчалася в Мартинівській загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів, яку закінчила з відзнакою. 

З 1996 по 2002 рік навчалася в Національному медичному університеті 
ім. О.О.Богомольця на факультеті «Лікувальна справа». 
 З 13 січня по 25 січня 2000 року працювала на посаді медичної сестри в 
Мартинівській дільничній лікарні.  

З 2000 по 2002 рік працювала медичною сестрою в інфекційному 
відділенні Головного військового клінічного госпіталю м. Києва.  

З вересня по листопад 2001 року працювала медичною сестрою у 
відділенні променевої діагностики Інституту онкології АМН України.  

Протягом 2002-2004 років працювала лікарем-інтерном в Канівській ЦРЛ.  
2004-2005 роки – лікар-терапевт терапевтичного відділення Канівської 

ЦРЛ.  
2005-2009 роки – дільничний лікар-терапевт поліклінічного відділення 

Канівської ЦРЛ.  
2009-2014 роки – лікар загальної практики сімейної медицини Канівської 

ЦРЛ.  
З 2014 року по 2019 рік – завідувач поліклінічного відділення Канівської 

ЦРЛ. 
З 2014 року за сумісництвом лікар загальної практики-сімений лікар КНП 

«Канівський ЦПМСД» Канівської районної ради.  
З 2012 року по 2019 рік за сумісництвом працювала завідувачем 

медичного пункту ПрАТ «Миронівська птахофабрика» комплексу з переробки 
курчат-бройлерів.  

З 24 березня 2016 року маю ліцензію на здійснення приватної медичної 
практики.  

З 07.03.2019 року – директор КНП «Канівський ЦПМСД» Канівської 
районної ради, за сумісництвом лікар загальної практики-сімейний лікар 
Канівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. 
 
Підвищення кваліфікації: 

 - 25.06.2004 – сертифікат спеціаліста, № 436; 
 - 27.10-25.11.2008 – передатестаційний цикл з терапії, видано 
посвідчення від 20.03.2009 № 44 на присвоєння ІІ категорії з терапії; 
 - 16.03-24.10.2009 – спеціалізація «Загальна практика сімейна 
медицина». Сертифікат спеціаліста від 19.10.2009 № 2307; 
 - 2012 рік – передатестаційний цикл «Загальна практика сімейна 
медицина». Свідоцтво від 04.05.2012 № 1454 про присвоєння І категорії; 
 - 11.09-10.10.2014 – передатестаційний цикл «Терапія», видано 
посвідчення № 1537 на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з терапії; 
 - 2016 рік – пройшла тематичну підготовку з питань професійної патології 
та організації проведення медичних оглядів; 



 - 2017 рік – пройшла тематичну підготовку з питань геронтології та 
геріартрії. 
 - червень 2020 року – стажування в Англії в рамках грантової програми 
проекту USAID «Підтримка реформи охорона здоров’я» з розбудови 
комунальних закладів первинної медичної допомоги як Центрів передового 
досвіду 
 Наразі маю діючу вищу кваліфікаційну категорію за фахом загальна 
практика сімейна медицина. 
 

Партійна. З 2015 року – депутат Канівської міської ради VІІ скликання, 
фракція БПП «Солідарність».  

 
Батько, Лосюк Василь Васильович, 1952 року народження, проживав в 

с. Мартинівка Канівського району, 36 років пропрацював на посаді головного 
лікаря АЗПСМ с. Мартинівка. Помер у 2014 році.  

Мити, Лосюк Лідія Василівна, 1956 року народження, проживає в 
с. Мартинівка Канівського району. З 1982 року й до цього часу працює 
медичною сестрою АЗПСМ с. Мартинівка. 

Одружена. Чоловік, Горьовий Віктор Миколайович, 1976 року 
народження, проживає в м. Канів. З 2002 року – лікар-стоматолог.  

Діти: Горьовий Максим Вікторович, 2002 року народження, Горьовий 
Віталій Вікторович, 2005 року народження: Горьова Євангеліна Вікторівна, 
2015 року народження. 

 
Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності не притягувались.  
 
                                Наталія ГОРЬОВА 

 


