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Освіта  

1991 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю “Зоотехнія” з присвоєнням кваліфікації ”Зооінженер” 

2006 рік – закінчила аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Основи фахової діяльності», «Технологія 

молока та молочних продуктів», «Стандартизація продукції 

тваринництва», «Технологія виробництва продукції кролівництва та 

звірівництва», «Декоративне тваринництво», «Технологія переробки 

продукції рибництва», «Технологія виробництва продукції 

рибництва», «Гідрохімія та гідробіологія», «Іхтіологія», 

«Перспективні технології у тваринництві», «Технологія 

виробництва органічної продукції», «Методика і організація 

дисертаційного дослідження»; «Історія розвитку зоотехнії», 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

“Біологія собак”, “Гігієна тварин”. 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних 

праць, у т.ч. 32 статті у фахових виданнях України, 1 стаття у 

журналах, що індексується у наукометричній базі Web of Science Core 

Collection, 2 статті у зарубіжних виданнях, 2 навчальних посібника. 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференціях.   

mailto:t_pushkar@ukr.net


 

Участь у атестації наукових працівників 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 08.804.03 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальностями 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 

тваринництва» (2014-2020 р.). 

 

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 

«Декоративне тваринництво». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 08.10.2018-26.10.2018, 150 годин. Свідоцтво СС 

00493706/007456-18 від 26.10.2018 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, 

кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції. Тема:  «Вдосконалення технологій переробки молока та 

молочних продуктів, стандартизація продукції тваринництва». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 

годин. Свідоцтво СС 00493020/000046-20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, 

кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення технологій переробки молока та молочних 

продуктів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-

02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000007-21 від 02.04.2021 

р. 

 

 

Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій 

 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних 

робіт, що виконуються за кошти замовників (ГО «Міське об’єднання 

бджолярів»).  
 


