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Освіта 

1987  рік –  закінчила Одеський сільськогосподарський інститут та отримала 

кваліфікацію ветеринарного лікаря за спеціальністю «Ветеринарія». 

1997рік – закінчила аспірантуру Одеського сільськогосподарського 

інституту. 

1998 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук (спеціальність 16.00.06 – ветеринарна 

санітарія та гігієна тварин ») за темою:  

2014 рік – захистила  докторську дисертаційну роботу на тему: 

"Гігієнічна оцінка ланцюгів міграції важких металів та обґрунтування 

способів попередження їх негативної дії на організм тварин", подану на 

здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

2020 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи. 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Гігієна тварин», «Гігієна харчових продуктів», 

«Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації 

продуктів тваринництва», «Ветеринарно-санітарне інспектування  молока і 
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молочних продуктів», «Правове регулювання у сфері  якості і безпечності 

харчових продуктів» «Законодавчі акти з питань якості і безпечності 

харчових продуктів», «Санітарно-технологічний контроль 

сільськогосподарської продукції». 

У 2019 р. пройдено ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

щодо підготовки фахівців третього освітнього рівня (доктор філософії) зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (наказ МОН 

від 24.05 2019 №661-л) гарант ОП. 

Наукова діяльність 

2012–2015 рр. у складі робочої групи ОДАУ відповідальна за 

провадження міжнародного проекту «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ 

ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ  

РУМУНІЇ, РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ТА ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ 

УКРАЇНИ» MIS ETC КОД 1549, в рамках фінансування за кошти ЄС 

отримано Багатопрофільну лабораторію.  

Керівник ініціативної наукової тематики кафедри «Вплив ветеринарно-

санітарних, гігієнічних, екологічних і технологічних факторів на організм і 

продуктивність тварин біогеохімічних провінцій півдня України» № держ. 

реєстрації  0116U003617; 

Керівник госпдоговірної тематики №8 «Гігієнічна оцінка молока за 

вмістом соматичних клітин».  

Керівник аспірантів Караванський М., Голубенко О., Мясковська 

Ксенія., гарант  ОП  освітнього рівня «доктор філософії».  

Підготовлено кадри вищої кваліфікації - кандидат 

сільськогосподарських наук  за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія (сільське господарство) 2018р Рудь В.О. 

Автор та співавтор 133 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 42 

статті у фахових виданнях, 5 статей у журналі, що індексуються у 

наукометричній базі Web of Science та 2 статті, що індексуються у 



наукометричній базі Scopus, 7 патентів України на корисну модель,  

4 навчальних посібники, підручник, 2 монографії.  

 Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Програми стажування 

Впродовж 2012–2015 рр. у складі робочої групи виконуючи роботу 

відповідального за провадження проекту від Одеського державного 

аграрного університету за участі партнерів Університету аграрних наук та 

ветеринарної медицини «Іона Іонеску де ла Брад», Яси, Румунія, Відділення 

Асоціації скотарів Румунії в Ясах та  Державного аграрного університету в 

Кишиневі, Республіка Молдова, брала участь у міжнародному проекті 

(гранті).  

Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини «Іона Іонеску де 

ла Брад», Яси, Румунія, 22 квітня 2015 року.  Пройшла підвищення 

кваліфікації (стажування). 

У 2017 році взяла участь у Міжнародному науковому симпозіумі 

«Сучасне тваринництво – харчова безпека і стійкий розвиток» (19-20 жовтня 

2017 р, м. Яси, Румунія). 

2018 рік – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Тема: 

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Випускна робота на 

тему: «Досвід навчального закладу Одеського державного аграрного 

університету в складанні грантових заявок». Тема курсу: «Інноваційні 

технології при викладанні дисципліни «Гігієна с. -г. тварин» (47 годин). 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 08.10.2018-26.10.2018, 150 годин. 

2019рік – сертифікат від  06.10.2019.  Експерт з акредитації освітніх 

програм. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

2020рік – отримала сертифікат рівня В2, який підтверджує достатньо 

високій рівень володіння іноземною (англійською) мовою. 

Атестат професора кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і  експертизи. 

АП № 001981 від 24 вересня 2020 р. 



2021 рік – Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

Тема: «Гігієнічна оцінка молока за вмістом соматичних клітин». (180 годин). 

ПК №00493675/048859-21. З 01 червня 2021 р по 16 липня 2021 р.  

 

Участь у громадських і професійних об’єднаннях 

- Експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти.  

- Автор і рецензент тестових завдань іспиту ЄДКІ  зі спеціальності 

212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти» при ДУ “Навчально-

методичний центр з фахової вищої та передвищої освіти (м.Київ). 

Учасник робочої групи формування програми ЄДКІ.  

 

 


