
Скрипка Галина Андріївна 

Посада: асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук 

Вчене звання: 

Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 2 роки 

Адреса електронної пошти: ludskayaya@gmail.com 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lgQVeHsAAAAJ&hl=uk 

Publons ID: https://publons.com/researcher/4259523/halina-skrypka/ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3326-7604 

 

Освіта 

2004 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за  

спеціальністю «Ветеринарна медицина» та отримала кваліфікацію 

«Спеціаліст ветеринарної медицини»  

2005 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за  

спеціальністю «Ветеринарна медицина» та отримала кваліфікацію «Магістр 

ветеринарної медицини» 

2013 рік – закінчила аспірантуру Сумського національного аграрного 

університету за спеціальністю «Ветеринарно-санітарна експертиза» 

2017 рік – захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті 

природокористування та біоресурсів України за спеціальністю 

«Ветеринарно-санітарна експертиза» 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Ветеринарна радіобіологія», «Ветеринарна 

деонтологія», «Ветеринарно-санітарне інспектування апіпродуктів», «Гігієна 

апіпродуктів», «Ветеринарно-санітарне інспектування кормів та кормових 

добавок», «Гігієна тварин», «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Гігієна 

харчових продуктів», навчальна практика «Ветеринарно-санітарна 

практика», навчальна практика «Гігієна тварин». 

 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри: Моніторинг безпечності 

і якості продукції тваринного походження та удосконалення методик його 

здійснення» номер державної реєстрації УкрІЕНТ 0106U003464.  
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Автор та співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 

17 статей у фахових виданнях України, 3 статті у журналі, що індексується у 

наукометричній базі Web of Science, 1 стаття у журналі, що індексується у 

наукометричній базі Scopus.  

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.  

 

Програми стажування 

 

Інститут тваринництва НААН за навчальною програмою   «Технологія 

виробництва продуктів тваринництва». Період навчання 09.09.2020 року по 

20.09.2020 року. Свідоцтво: серія ПК номер 00497199/000125-19, 90 годин. 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» та 

212 «Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза», період навчання з 12.04.21 

року по 12.06.21 року.  Свідоцтво: серія ВМ номер 00497087/000006-21. Тема 

випускної роботи «Сучасні завдання гігієни харчових продуктів у підготовці 

здобувачів вищої освіти у сенсі концепції «Єдиного здоров’я». 180 годин. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет за 

навчальною програмою 21 «Ветеринарна медицина» в період з «02» червня 

2021 року по «16» липня 2021 р. Було пройдено стажування в за програмою 

підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (за допомогою 

засобів комунікації). Свідоцтво: серія ПК номер 00493675/048862-21. Тема 

випускної роботи: «Сучасні вимоги щодо контролю безпеки та якості 

продуктів бджільництва». 180 годин.  

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Членкиня громадської організації «Фундація жінок пасічниць» (членський 

квиток №202110 від 20.08.2021 року. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Скрипка Галина Андреевна 

Должность: ассистент кафедры ветеринарной гигиены, санитарии и 

экспертизы 

Научная степень: кандидат ветеринарных наук 

Ученое звание: 

Стаж работы в ЗВО IV уровня аккредитации – 2 года 

Адрес электронной почты: ludskayaya@gmail.com 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lgQVeHsAAAAJ&hl=uk 

Publons ID: https://publons.com/researcher/4259523/halina-skrypka/ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3326-7604 

 

Образование 

2004 год – окончила Одесский государственный аграрный университет по 

специальности «Ветеринарная медицина» и получила квалификацию 

«Специалист ветеринарной медицины» 

2005 год – окончила Одесский государственный аграрный университет по 

специальности «Ветеринарная медицина» и получила квалификацию 

«Магистр ветеринарной медицины» 

2013 год – окончила аспирантуру Сумского национального аграрного 

университета по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

2017 год – защитила кандидатскую диссертацию в Национальном 

университете природопользования и биоресурсов Украины по специальности 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Образовательная деятельность 

Учебные дисциплины: «Ветеринарная радиобиология», «Ветеринарная 

деонтология», «Ветеринарно-санитарная инспекция апипродуктов», 

«Гигиена апипродуктов», «Ветеринарно-санитарная инспекция кормов и 

кормовых добавок», «Гигиена животных», «Гигиена пищевых продуктов», 

обучающая практика «Ветеринарно-санитарная практика», обучающая 

практика «Гигиена животных». 

 

Научная деятельность 

Соисполнитель научной инициативной темы кафедры: «Мониторинг 

безопасности и качества продукции животного происхождения и 

усовершенствование методик его осуществления». 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lgQVeHsAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/4259523/halina-skrypka/
https://orcid.org/0000-0002-3326-7604


Автор и соавтор более 20 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 17 

статей в профессиональных изданиях Украины, 3 статьи в журнале, что 

индексируется в наукометрической базе Web of Science, 1 статья в журнале, 

что индексируется в наукометрической базе Scopus. 

Участие в международных и всеукраинских конференциях. 

 

Программы стажировки 

 

Институт животноводства НААН по учебной программе "Технология 

производства продуктов животноводства". Период обучения 09.09.2020 по 

20.09.2020 года. Сертификат ПК номер 00497199/000125-19, 90 часов. 

Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической 

ветеринарной медицины» по специальности 211 «Ветеринарная медицина» и 

212 «Ветеринарная гигиена санитария и экспертиза», период обучения с 

12.04.21 по 12.06.21 года. Сертификат ВМ номер 00497087/000006-21. Тема 

выпускной работы «Современные задачи гигиены пищевых продуктов в 

подготовке соискателей высшего образования в понимании концепции 

«Единого здоровья». 180 часов. 

Днепровский государственный аграрно-экономический университет по 

учебной программе 21 «Ветеринарная медицина» в период с «02» июня 2021 

г. по «16» июля 2021 г. Была пройдена стажировка по программе повышения 

квалификации научно-педагогического работника (с помощью средств 

коммуникации). Сертификат ПК номер 00493675/048862-21. Тема выпускной 

работы: «Современные требования контроля безопасности и качества 

продуктов пчеловодства». 180 часов. 

 

Участие в профессиональных объединениях по специальности 

 

Член общественной организации «Фонд женщин пасечниц» (членский билет 

№202110 от 20.08.2021 года). 


