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ародилася 9 серпня 1974 р. в м. Ананьєві
Одеської області. Батько, Микола Григорович
(1948 р. н.), — агроном за фахом. Мати, Надія
Іванівна (1953 р. н.), — медсестра дитячого профілю, всю
свою трудову діяльність пропрацювала в дитячій консультації Ананьївської центральної лікарні.
Саме мати відіграла ключову роль у виборі майбутньої
професії доньки — запропонувала їй вступати до Одеського сільськогосподарського інституту та здобути кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. Дівчина без
жодних заперечень погодилась, як радила мати, і стала
студенткою цього престижного вишу. Про такий життєвий крок ніколи не шкодувала, навпаки — щиро радіє, що
знайшла справу, яка надає можливості особистісної самореалізації та кар’єрного зростання.
Так, упродовж 1991–1996 рр. О. М. Горобченко навчалася на факультеті ветеринарної медицини Одеського
сільськогосподарського інституту. Всьому професорськовикладацькому колективу рідного вищого навчального
закладу успішна випускниця висловлює велику подяку
за високий рівень освітньої підготовки. З теплотою згадує декана факультету ветеринарної медицини Валентина
Акимовича Атамася, який дбав про студентів, постійно цікавився їхнім інститутським та позаінститутським життям.
Після закінчення інституту працювала на кафедрі мікробіології та вірусології альма-матер, потім в Одеській
науково-дослідній станції Інституту експериментальної
ветеринарної медицини. Згодом обіймала посаду заступника начальника Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті. За високі досягнення
у професійній діяльності була переведена в м. Київ на посаду начальника відділу ветеринарно-санітарних заходів на
державному кордоні Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Очолювала та координувала роботу
шести регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та
транспорті. Проводила інспектування закордонних підприємств, які імпортували свою продукцію на територію
нашої держави. З робочими візитами відвідала: Польщу,
Грузію, Нідерланди, Німеччину, Португалію, Бразилію
та ін. Брала участь у проведені аудиту ветеринарної служби
Міністерства сільського господарства Канади.

Щорічно читала лекції з підвищення кваліфікації інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті на базі Національного університету
біоресурсів і природокористування України.
Ольга Миколаївна здобула другу вищу освіту в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, отримавши кваліфікацію юриста. Крім
того, закінчила аспірантуру Сумського національного
аграрного університету (науковий керівник — Вікторія
Вікторівна Касянчук), адже ще з перших трудових років
мріяла написати дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата ветеринарних наук. Дисертацію захистила
в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Ветеринарно-санітарна експертиза» на тему «Науково-експериментальне
обґрунтування методу визначення STEC для ветеринарно-санітарного контролю яловичини».
За активну участь у підготовці та захисті кандидатської дисертації О. М. Єфімова щиро вдячна всім колегам,
серед яких: В. В. Касянчук, Л. В. Олійник, Н. М. Богатко,
О. М. Якубчак, С. А. Ткачук, Д. А. Засєкін та ін.
Велику роль у житті О. М. Єфімової відіграло навчання на факультеті ветеринарної медицини Одеського
сільськогосподарського інституту, який, за її словами, надав світлу дорогу в професійне життя. Всю свою трудову
діяльність присвятила роботі за фахом — справі, яка надихає на безперервний саморозвиток, освоєння нових і вдосконалення наявних знань, умінь і навичок. Знайти своє
покликання вважає однією з головних запорук життєвого
успіху.
Проживає в м. Києві. Щаслива у шлюбі. Виховує
трьох дітей: доньку Анну (випускниця Технічного ліцею
м. Києва), доньку Ярославу (другокласниця) та синочка
Спиридона (один рік).
У родині Ольги Миколаївни випускником Одеського
сільськогосподарського інституту є її рідний брат, Ігор
Миколайович, який навчався на агрономічному факультеті цього вишу протягом 1991–1996 рр. Сьогодні працює
у Білгород-Дністровському районі Одеської області, займаючись улюбленою справою — вирощуванням врожаїв
на Одещині.
Життєве кредо О. М. Єфімової: «Життя з позитивом!»
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