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Освіта 

1987 рік – закінчила з «відзнакою» Донський державний 

сільськогосподарський інститут  за   спеціальністю  «Ветеринарія»  і  здобула  

кваліфікацію  ветеринарного лікаря 

1990 рік - закінчила аспірантуру Донського  державного  

сільськогосподарського інституту за   спеціальністю 16.00.07 - « Ветеринарне 

акушерство та штучне осіменіння с.-г. тварин»  

2002 рік - закінчила Південноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю  «Мова і література (англійська, німецька)» та здобула 

кваліфікацію   викладача мови і літератури (англійської, німецької) і 

зарубіжної літератури. 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Ветеринарне акушерство, гінекологія і андрологія»  

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 212 

«Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза»;  «Акушерство, гінекологія і 

біотехнологія відтворення» для  здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, «Технологія відтворення с.-г. тварин». 

 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин 

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

у т.ч. 60 статей у фахових наукових виданнях України, 5 статей у 

журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science та Scopus, 2 

монографії (одна- одноособно), 2 патенти на винахід. 

Участь у більш ніж 30 наукових  та науково- практичних міжнародних 

та всеукраїнських конференціях. 

https://scholar.google.com/citations?user=qZoc2IAAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/4231182/liliya-roman/


 

Програми стажування 

 У Польському національному  університеті Льюіс – Вища школа 

бізнесу. Тема стажування: «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації:  з 07.12.2020-29.01.2021 рр., 180 

годин/ 6 кредитів. Сертифікат про підвищення кваліфікації 

no: 92/2020/2021 від 29.01.2021 року. 

Дніпровський державний агро-економічний університет, кафедра 

хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин. Тема: «Вдосконалення 

технологій відтворення та схем лікування тварин з акушерсько-

гінекологічною патологією». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: з «19» 

квітня 2021 року по «28»  травня 2021 року, 180 годин. Довідка ПК № 

00493675/048792-21 від 28.05.21р. 

Prometheus, «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 

60 годин, сертифікат від 15.02.2022 року. 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю  

Член Одеського обласного осередку - Асоціації спеціалістів 

ветеринарної медицини України.  

 Надання науково-консультативної допомоги з питань хірургічної 

патології в ветеринарно-діагностичному центрі «ФАВОРИТ», м. Одеса. 

 

 


