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Освіта 

2012 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

та отримала кваліфікацію «зооінженера». 

2015 рік – закінчила аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни :«Технологія продуктів забою»,  «Технологія 

виробництва молока та яловичини», «Основи фахової діяльності».  

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому 

числі 11 статей у фахових виданнях України, 1 навчальний посібник, 2 

патенти на корисну модель,  6 методичні рекомендації.. 

  

Нагороджена 

Нагороджена медаллю «За працю І звитягу» серія МН №001731. 
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Програми стажування 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності». Випускна робота на тему: «Характеристика основних видів 

контролю успішності студентів з дисципліни «Технологія виробництва 

молока і яловичини».  Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 21.01.2019-

13.03.2019, 150 годин. Свідоцтво СС 00493706/008511-19 від 13.03.2019 р. 

Диплом кандидата наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія 

виробництва продуктів тваринництва». Тема: «Удосконалення технології 

виробництва молока у скотарстві». Диплом кандидата 

сільськогосподарських наук, ДК № 059026 від 09 лютого 2021 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема: «Вдосконалення 

технології розведення, методів селекції корів, вивчення інноваційних підходів 

до оцінки біологічних властивостей тварин». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000037-

20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тема: 

«Вдосконалення технологій продуктів забою тварин». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000011-21 від 02.04.2021 р. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної 

педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 годин. 

Довідка 02-01-350 від 04.10.2021 р. 

 

 

Керівництво студентами- призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 

Петрова Анастасія Олексіївна – диплом ІІІ ступеня Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

https://www.president.gov.ua/documents/12982003-1352 . 
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