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ТЕРЕНТЬЄВА (Тяжкороб)
Олена Віталіївна

Генеральний директор ТОВ «Стоматологічна
клініка Святої Варвари» (м. Москва).
Лікар вищої кваліфікаційної категорії. 

Стоматолог+пародонтолог, психотерапевт

ВИПУСКНИЦЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ (1991)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народилася 7 грудня 1966 р. у Львові у сім’ї інже�
нерів�програмістів. Незважаючи на те, що у їхній родині
ніколи не було медиків, дівчинка з дитинства мріяла стати
лікарем. Уже в дев’ятому класі Олена остаточно визначила�
ся зі спеціалізацію — «Стоматологія».

У 1984 р. О. В. Тяжкороб закінчила школу. Але вступи�
ти до медичного вищого навчального закладу змогла не
одразу, тож протягом двох років працювала санітаркою у
дитячому відділенні Львівського шкірно�венерологічного
диспансеру у Сокільниках.

У 1986 р. вона стала студенткою стоматологічного фа�
культету Львівського ордена Дружби народів державного
медичного інституту. Здобуваючи освіту у цьому знаному
навчальному закладі медичного профілю, зрозуміла, що не
помилилася з вибором професії. Нині Олена Віталіївна ду�
же вдячна своїм викладачам за знання, які змогла отримати
з їхньою допомогою, і за те, що вони вчили любити свою
професію, бо саме завдяки цьому стала успішною людиною.
Вона любить професію, якій присвятила життя.

Після закінчення інституту О. В. Тяжкороб протягом
року працювала стоматологом�терапевтом у стоматологіч�
ній поліклініці № 1 м. Львова. В 1991 р. настав час для
відкриття перших приватних медичних установ. Вона
дуже вдячна своєму вчителеві, Миронові Мироновичу
Угрину, який повірив у молодого спеціаліста та взяв її пра�
цювати у свою клініку «ММ» — одну із перших приватних
лікарень Львова. Там Олена Віталіївна пройшла справжню
школу фахового становлення.

У 1995 р. через сімейні обставини вона переїхала до
Москви, де до 1998 р. обіймала посаду провідного спеці�
аліста у відомій приватній клініці.
З 1997 до 2001 р. займалася приват�
ною практикою у Москві (родинний
прийом). У той період вона захопила�
ся пародонтологією та пройшла кур�
си ручного кюретажу за американсь�
кими стандартами.

У 2002 р. О. В. Терентьєва
відкрила «Стоматологічну клініку
Святої Варвари». За десять років її
успішного функціонування тут отри�
мали медичну допомогу 7 тис. паці�
єнтів. Олена Віталіївна сформувала
команду професіоналів високого

рівня. Під її керівництвом працюють імплантолог�паро�
донтолог, ендодонтист�мікроскопіст, ортопед�гнатолог,
гігієністи і навіть професор дитячої стоматології. 

Клініка обладнана висококласним сучасним устатку�
ванням. Створити кваліфікований дружний колектив їй до�
помогла друга вища освіта за напрямом «Психотерапія».

З 1996 р. на пропозицію компанії «ESPE» (Німеччина)
Олена Терентьєва почала читати лекції для лікарів. Із 2004
р. проводить практичні курси із ручного кюретажу й
індивідуальної гігієні для лікарів і гігієністів. Тож вона,
можна сказати, стояла біля джерел розвитку ручного кю�
ретажу й індивідуальної гігієни в Росії.

Олена Віталіївна — оpinion�leader компаній «Hu�Fri�
edy», «3М» (США), «Curaprox» (Швейцарія), сертифікова�
ний І�TOP�лектор Російської Федерації. З навчальними
курсами вона об’їздила всю Росію: від Калінінграда до Саха�
ліну. Протягом останніх кількох років постійно читає прак�
тичні курси у наукових і навчальних установах Києва та
Львова. Крім того, упродовж двох років проводить психо�
логічні тренінги для лікарів�стоматологів із профілактики
професійного «вигоряння» та основ взаємодії із пацієнтами.

З 2004 до 2006 р. О. В. Терентьєва була асистентом ка�
федри пропедевтики стоматологічних захворювань Росій�
ського Університету Дружби Народів (м. Москва).

Олена Віталіївна не лише успішна жінка та про�
фесіонал своєї справи — вона кохана дружина і турботлива
мама. Разом із чоловіком Едуардом Вікторовичем виховує
донечку Варвару (2001 р. н.).

Батьки Олени Терентьєвої про�
живають у Львові. Вона, хоч і не час�
то, навідується до них. Олена Віталі�
ївна пишається своїм рідним містом
та університетом, у стінах якого їй по�
щастило отримати путівку в життя.

Вона зі студентських років за�
хоплюється гірськолижним спортом.
Тепер це хобі поділяють її чоловік і
дочка. Також дуже любить подоро�
жувати і читати.

Професійне кредо Олени Віталі�
ївни: «Лікар — це не професія, а стан
душі!».

З чоловіком Едуардом Вікторовичем 
та донькою Варварою 




