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Освіта  

2007 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю “Зоотехнія” з присвоєнням кваліфікації ”Зооінженер”. 

2008 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю «Облік та аудит» з присвоєнням кваліфікації «Економіст з 

бухгалтерського обліку». 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Технологія виробництва продукції 

бджільництва», «Біологія медоносної бджоли», «Медоносні ресурси», 

«Технологія виробництва та  переробки продукції бджільництва», 

«Технологія переробки продукції бджільництва», «Утримання бджолиних 

сімей»,  

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 37 наукових та навчально-методичних праць, 

у т. ч. 23 статті у фахових виданнях України, 7 статей у науково-

публіцистичних виданнях, 2 статей у зарубіжних виданнях, 2 навчальних 

посібника, 1 словник-довідник,1 монографія (одноосібна). 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференцій.   

 

Програми стажування  

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності». Випускна робота на тему: «Впровадження інтерактивних 

технологій навчання при вивченні дисципліни «Технологія виробництва 
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продукції бджільництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

17.04.2012-27.04.2012, 150 годин. Свідоцтво 12СПК 842916 від 27.04.2012 р.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності». Випускна робота на тему: «Впровадження інтерактивних 

технологій навчання при вивченні дисципліни «Технологія виробництва 

продукції бджільництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

08.10.2018-26.10.2018, 150 годин. Свідоцтво СС 00493706/007470-18 від 

26.10.2018 р.  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тема:  

«Вдосконалення технологій виробництва продукції бджільництва» 

«Технологія виробництва продукції птахівництва». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000040-20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема: :  «Вдосконалення 

технологій виробництва продукції бджільництва» «Технологія виробництва 

продукції птахівництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000006-21 від 

02.04.2021 р. 

 

 

Керівництво студентами – призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних 

робіт. 

Керівництво студентами Кахновець Микола та Ткачук Денис, які 

зайняли ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу науково-дослідницьких 

робіт студентів, Миколаївський НАУ. 
 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

 

Голова ГО «Міське об’єднання бджолярів». Наукове консультування в 

рамках виконання науково-дослідних робіт, що виконуються за кошти 

замовників (ГО «Міське об’єднання бджолярів»).  
 


