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Освіта  
1966 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Зоотехнія» та отримала кваліфікацію «Вчений зоотехнік». 

1980 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля 

сільськогосподарських тварин і технологія кормів 

1990 рік – отримала вчене звання доцента кафедри спеціальної 

зоотехнії 

1996 рік – захистила докторську дисертацію «Удосконалення і розробка 

ефективних методів підвищення продуктивності овець цигайської породи в 

умовах півдня України» за спеціальністю 06.00.17 – технологія виробництва 

продуктів тваринництва в Інституті тваринництва УААН (м. Харків). 

1998 року – отримала вчене звання професора кафедри спеціальної 

зоотехнії Одеського державного аграрного університету 

З 1974 р. по 20 листопада 2019 р. працювала в Одеському державному 

аграрному університеті. Спочатку старшим науковим співробітником 

науково-дослідного сектору, а після захисту кандидатської дисертації у 

1980 р. – на посаді асистента. З 1991 р. – доцент кафедри спеціальної 

зоотехнії. Після захисту докторської дисертації у 1996 р. – з 1вересня 1998 

р. – на посаді професора цієї кафедри до листопада 2019 р. На сьогодні 

працює на посаді професора кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету за 

сумісництвом як керівник аспірантів. 

 

Освітня діяльність 
1. Міхельсон Л. П., захист 2007 р. 

2. Сичова О. О., захист 2013 р. 

3. Кременчук Л. В., захист 2014 р. 

4. Проноза О. Л., захист 2015 р. 

5. Хамід К. О., захист 2020 р. 
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Наукова діяльність 
У межах наукової діяльності підтримує тісний зв’язок з 

виробництвом, консультує і надає практичну допомогу господарствам з 

питань удосконалення технології ведення вівчарства, скотарства і 

хутрового кліткового звірівництва, методів і засобів підвищення 

продуктивності тварин. Бере активну участь у розробці науково-дослідної 

тематики щодо технологічних основ селекції сільськогосподарських тварин, 

хутрових звірів і птиці в породоутворювальному процесі в умовах Півдня 

України. Співавтор нової високопродуктивної асканійської каракульської 

породи овець, низки племінних репродукторів і племінних заводів асканійської 

каракульської та цигайської порід овець, української червоно-рябої молочної 

породи великої рогатої худоби. 

Автором та співавтором понад 230 науково-методичних праць, з яких 

170 – наукові та науково-публіцистичні статті, 56 – методичні вказівки і 

рекомендації, 4 – монографія, 9 – навчальні посібники 

У співавторстві видала монографію «Біологічні основи удосконалення 

овець цигайської породи (Київ, 1992), та навчальний посібник з грифом МОН 

України «Технологія виробництва продукції хутрового кліткового 

звірівництва» (Одеса, 2011) і одноосібно навчальний посібник «Загальне 

звірівництво» (Одеса, 2001). 

Тривалий період була членом двох спеціалізованих вчених рад при 

Миколаївському національному аграрному університеті Д38.806.02 та 

Інституту тваринництва НААН Д 65.356.01. 

Була членом робочої групи науково-методичного центру 

Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства 

аграрної політики України з розробки базового плану підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Магістр» із спеціальності 

8.09010207 – «Промислове звірівництво» кваліфікації 2213.2 – «Технолог-

дослідник з промислового звірівництва», а також член експертної комісії з 

питань формування і реалізації програм НДР НААН України. 

Відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 978 від 09.08.2001 року (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 1124 від 31.10.2011; № 801 від 15.08.2012; № 692 від 

18.09.2013, № 507 від 27.05.2014), та наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1197-л від 13.06.2018 року у Подільському державному аграрно-

технічному університеті з 25.06.2018 року по 27.06.2018 року експертна 

комісія Міністерства освіти і науки України у складі члена комісії була 

Китаєва Алла Павлівна 

Нагороди 
За успішне виконання науково-дослідної роботи і допомогу виробництву 

неодноразово нагороджувалась почесними грамотами і одержувала подяку 

обласних і районних громадських організацій, ректорату університету. 



Відзначена срібною медаллю голови обласної державної адміністрації та 

грамотою Міністерства аграрної політики України. 

 

Участь у конференціях та семінарах 
VІІ міжнародної науково-практичної конференції.  Зоотехнічна наука: 

історія, проблеми та перспективи: матеріали.  Тема доповіді «Особливості 

росту ягнят різного походження в період раннього онтогенезу» 25-26 

травня 2017 р.. Кам’янець-Подільський. 2017.  

Theory, Science and Practice, Abstracts of III International Scientific and 

Practical Conference Tokyo, Japan  Тема доповіді «Біохімічні  показники крові 

помісних ягнят першого покоління різного походження»., October 05-08.2020.  

Integration of scientific bases into practice, Abstracts of IV International 

Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden Тема доповіді « 

Біохімічний склад м’яса ягнят одержаних від різного походження». October 

12-16, 2020.  

МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»  Тема доповіді «Особливості мʼясної 

продуктивності баранів різного походження»–Дніпро. 2021 

Instetutul de pedologie, agrocnimie si protective a solului “Nicolae Dimo” 
Тема доповіді  «Влияние состава органического сырья на процессы 

ферментации при производстве биогумуса». – Chi, sinau, Republica Moldova, 

2017.  

VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Тема 

доповіді «Рост костной системы ярок цигайской породы в зависимости от 

условий выращивания после отъёма от матерей»  Way Science Сучасний рух 

науки., 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2018.  

VІІ міжнар. наук. практ. конф. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, 

перспективи, Подільського державного аграрно-технологічного ун-ту Тема 

доповіді «Надій корів молочного напрямку продуктивності різного рівня 

коефіцієнта виробничої типовості»  – Кам’янець Подільський, 2017.  

 

Програми стажування  
Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема: «Вдосконалення 

технології розведення, методів селекції корів, вивчення інноваційних підходів 

до оцінки біологічних властивостей тварині». Строк підвищення 

кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000043-20 від 11.12.2020 р. 

 

 


