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Освіта  

1999 рік – закінчила Одеський державний сільськогосподарський 

інститут за спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація – Лікар 

ветеринарної медицини (ЛВ НХ №005040 від 05.08.1999р.) 

2008 рік – захистила дисертацію тема якої: «Фармакологічна дія 

ехінацеї композитум і коензиму композитум на організм інтактних та хворих 

на катаральну бронхопневмонію телят», науковий ступінь: кандидат 

ветеринарних наук, спеціальність 16.00.04 – «Ветеринарна фармакологія та 

токсикологія» (ДК № 049250 від 12.11.2008 р.) 

2011 році отримала вчене звання – доцент кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури (12 ДЦ № 028797 від 10.11.2011р.) 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Технохімічний контроль якості і безпеки 

харчових продуктів», «Біологія собак», «Технологія переробки продукції 

рибництва»,  «Технологія виробництва риби», «Гідрохімія і гідробіологія», 

«Зоологія», «Іхтіологія». 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, 

у т.ч. 30 статтей у фахових виданнях України, 2 статі у журналах, що 

індексуються у наукометричній базі Web of Science, 2 навчальних посібника, 5 

патентів на корисну модель, 30 методичних вказівок.  

mailto:galina.zapsha@gmail.com


Заступник директора навчально-наукового інституту біотехнологій 

та аквакультури, з науково-дослідної роботи. 

Секретар університетського фахового наукового журналу «Аграрний 

вісник Причорномор’я» та секретар кафедри ТВППТ.  

 

Програми стажування  

 Одеський екологічний університет. Довідка № 130-с від 02.07.2019 

р. Тема: технологія е-навчання (електронне навчання) в освітньому процесі. 

Обсяг 90 годин  

 Одеська національна академія харчових технологій. Довідка № 

448/Р1 від 28.12.2020. Наказ від 16.11.2020 р. № 683-02. Тема: «Удосконалення 

методів переробки рибі та морепродуктів». Обсяг – 180 годин (6 ECTS). 

 Херсонський аграрно-економічний університет. Свідоцтво № СС 

00493020/000045-20. Наказ від 23.11.2020 р. № 689-КП. Тема: Удосконалення 

методів переробки та контролю якості продукції тваринництва, досягнення та 

придбання необхідних компетенцій в області біологічних науках і практики 

сучасного собаківництва які відповідають новітнім вимогам теорії і методики 

навчання. Обсяг – 90 годин (3 ECTS). 

 Херсонський аграрно-економічний університет. Свідоцтво № СС 

00493020/000015-21. Наказ від 15.03.2021 р. № 140-КП. Тема: Вдосконалення 

освітнього процесу та методики проведення занять з дисципліни «Гідрохімія і 

гідробіологія», «Іхтіологія», «Іхтіопатологія», «Зоологія». Обсяг – 90 годин (3 

ECTS). 

 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт 

(Приватне підприемство ФОП «Волошин», вул Є.Колісніченко, 40, смт.  

Овідіопіль, Овідіопільського району Одеської області) 

 

 


