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Освіта 

1992 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

«Зоотехнія» та отримала кваліфікацію «зооінженера». 

1995 рік – закінчила аспірантуру Одеського сільськогосподарського інституту  

 

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни:«Технологія переробки продукції тваринництва»,  

«Технологія м'яса і м'ясних продуктів», «Технологія переробки і зберігання продукції 

тваринництва»,  «Технологія виробництва продукції тваринництва» 

 

Наукова діяльність 
Автор та співавтор 76 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 35 

статей у фахових виданнях України, 1 стаття у журналі, що індексуються у 

наукометричній базі WebofScience, 4 навчальних посібників. 

 Приймає активну участь у виконанні наукової теми: «Розробка селекційних та 

технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва» Державний 

реєстраційний номер 0119U101905   (06.2019-06.2024 рр.) 

 

Програми стажування  
ТОВ «Арцизька м'ясна компанія». Тема:  «Оптимізація технології виробництва 

ковбасних і  натуральних м'ясних виробів в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія».  
Жовтень 2021 р.; обсяг – 90 годин (3 ECTS). 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Тема:  «Педагогічний 
професіоналізм особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти».  
Вересень-жовтень 2021 р.; обсяг – 90 годин (3 ECTS). 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. Тема:  «Вдосконалення 
технології розведення, методів селекції корів, вивчення інноваційних підходів до оцінки 
біологічних властивостей тварин».  Листопад-грудень 2020 р.; обсяг – 90 годин (3 ECTS). 



Херсонський державний аграрно-економічний університет. Тема:  «Вдосконалення 
технології виробництва та спеціалізованого м'ясного скотарства».  Березень-квітень 2021 
р.; обсяг – 90 годин (3 ECTS). 

Національний університет біоресурсів і природокористування Україна, ННІ 
післядипломної освіти. Тема:  «Створення електронного навчального курсу з дисципліни 
"Технологія переробки продукції тваринництва».  Квітень 2018 р.; обсяг – 150 годин (5 
ECTS). 

 
 

Керівництво студентами- призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 
Керівництво студенткою Севастьяновою Н. С., яка зайняла третє місце у IІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 

«технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в Миколаївському 

національному аграрному університеті, м. Миколаїв, 30 березня 2018 року. 

 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 
 

Наукове консультування з питань технології виробництва ковбасних виробів 
товариства з обмеженою відповідальністю "Арцизька м'ясна компанія"  Болградського 
району Одеської області.  

 

 


