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Освіта  

2004 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю «Зооінженерія» та отримала кваліфікацію «Зооінженер» 

2008 рік – закінчила аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Конярство»,  «Дресура собак», «Спеціальне 

собаківництво»,  «Основи хендлінга та рингової експертизи собак», 

«Експертиза собак та організація виставок». 
 

Наукова діяльність 

Співпраця за науковою темою: «Розробка селекційних та технологічних 

основ виробництва і переробки продукції тваринництва в умовах півдня 

України» (ДРН 0119U101905).  

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних 

праць, з яких 1 стаття у журналі, що індексується у наукометричній базі 

Web of Science,  17 статей у фахових виданнях України, 3 статті у 

зарубіжних виданнях, 4 статті у науково-публіцистичних виданнях, 23 – 

методичні вказівки і рекомендації, 2  навчальні посібники та 1 одноосібна 

монографія.  

 Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференцій.   

 

Участь у атестації наукових працівників 

Офіційний опонент, керівництво здобувачем освітнього ступеня 

«доктор філософії». 
 

Програми стажування  

- Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти. Тема: «Науково-педагогічні та педагогічні працівники 

аграрних ВНЗ зі створення електронних навчальних курсів та методики їх 

використання у навчальному процесі». Випускна робота на тему: 

«Створення електронного навчального курсу з дисципліни «Конярство». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 12.03.2018-23.03.2018, 150 годин. 
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- Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема:  «Удосконалення 

біологічних, селекційних та технологічних основ конярства; вивчення 

актуальних проблем та перспективних напрямків підготовки та 

використання собак різних порід у різних сферах народного господарства, 

оволодіння методологією і технікою їх хендлінгу та експертизи на 

виставках». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 

90 годин. 

- Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка. Тема: 

«Удосконалення методів наукової діяльності і технології, форм навчання у 

вищих навчальних закладах, визначення значимості технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва як науки та галузі аграрного 

виробництва у життєзабезпеченні людини цінними продуктами харчування 

й сировиною». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-

02.04.2021, 90 годин. 

 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 

Керівництво науковою роботою студентки Орищенко Н.В., яка зайняла 1 

місце у І турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з 

освітньої спеціальності 204 «ТВППТ» (2016 р., м. Одеса) 

Керівництво науковою роботою студентки Кірової Л.П., яка зайняла ІІ 

місце у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньої 

спеціальності 204 «ТВППТ» (2018 р., м. Одеса) 

Керівництво науковою роботою студентки Лепехи А., яка зайняла 2 місце у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з освітньої 

спеціальності 204 «ТВППТ» (2019 р., м. Миколаїв) 

Керівництво науковою роботою студентів Каралаш Т. та Грищенко В., які 

зайняли ІІ місце у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньої 

спеціальності 204 «ТВППТ» (2021 р., м. Одеса) 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукове консультування з питань "Технології виробництва продукції 

тваринництва" філії "Одеський іподром" ДП "Конярство України" з 

01.09.2016 р. 
 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Кінологічної спілки України 


