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Освіта 

 2003 рік – закінчила Луганський національний аграрний університет за 

спеціальністю 7.130501 «Ветеринарна медицина»  ОР «спеціаліст» та отримала 

кваліфікацію лікар ветеринарної медицини за спеціалізацією «Ветеринарна 

санітарія і ветеринарно-санітарна експертиза»; 

– 2009 рік – закінчила Луганський національний аграрний університет за 

спеціальністю 8.000001 «Якість, сертифікація, стандартизація» ОР «магістр» та 

отримала кваліфікацію магістр з управління якістю; 

 2017 рік – закінчила Луганський національний аграрний університет за 

спеціальністю 181 «Харчові технології» ОР «спеціаліст» та отримала 

кваліфікацію інженер-технолог, фахівець в галузі харчової та переробної 

промисловості. 

 2018 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук (спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія») за темою «Санітарно-гігієнічна оцінка та дезінфекція об’єктів 

ветеринарного нагляду на м’ясопереробних підприємствах» 

Освітня діяльність  

Навчальні дисципліни: «Ветеринарно-експертиза», «Ветеринарно-санітарне 

інспектування первинної переробки тварин і продуктів», «Методи санітарних 

досліджень», «Товарознавство харчових продукттів».  

Наукова діяльність  

Автор та співавтор понад 80 наукових праць, у т.ч. 76 статей у фахових 

виданнях України, 17 статей у журналах, що індексуються у наукометричній 

базі Web of Science та 6 статей,  що індексуються у наукометричній базі Scopus, 

30 патентів на корисну модель України, 9 свідоцтва про реєстрацію авторського 
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права на твір. 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах 

2018 рік - Участь у програмі «Open World», що реалізується Американською 

Радою (American Council) за підтримки Міністерства освіти і науки України. 

Oklahoma City, Oklahoma USA. Спонсорується Центром Лідерства Відкритий 

Світ.  

2021 р. - Проект «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості 

у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в 

Україні” (EU4SaferFood), який фінансується Європейським союзом. Розроблено 

методичні рекомендації для покращення ветеринарної освіти на національному 

рівні. 

Програми стажування 

 Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів Сумського національного агарного університету МОН 

України. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Курс аудиторних 

занять обсягом 108 годин. Термін з 11.05.19 року по 09.06.19 року. Реєстрація 

№ 599. 

 Інститут ветеринарної медицини за спеціальністю 211 «Ветеринарна 

медицина». Курс аудиторних занять обсягом 1,3 кредита ЄКТС, самостійна 

робота – 0,7 кредита ЄКТС. Термін з 16.11.19 року по 25.11.19 року. 

Посвідчення № 00497087/000002-18. 

 Національний науковий центр “Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини” (м. Харків) за спеціальностями 211 “Ветеринарна 

медицина” і 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” обсягом 6,0 

кредитів (180 год.) в період 12.04-12.06.2021 р. Посвідчення 00497087/000004-

21. 

 Інститут тваринництва НААН України. Програма «Технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва». Загальний обсяг програми 180 годин, 6 

кредити ECTS. Термін з 14.09.21 року по 22.10.21 року. Реєстраційний номер 

посвідчення № 00497199/000168-21 

 University of Tennessee, The Center for Agriculture and Food Security and 

Preparedness (Tennessee, USA). Навчальна програма (онлайн-курс і онлайн-

конференція) «Preventing Exploitation of Dual-Use Expertise and Tacit Knowledge 

in Central/Eastern Europe and the Baltics». Терміни та обсяг навчання: 13.09.2021-

15.09.2021 р., 14 контактних год. Сертифікат 

Участь у громадських і професійних об’єднаннях 

 Член навчально-методичної комісії при ННЦ «Інститут експериментальної 



та клінічної ветеринарної медицини» (м.Харків) з 01.11.2018 року до 

теперішнього часу. 

 Член ради деканів факультетів ветеринарної медицини при ДУ 

“Навчально-методичний центр з фахової вищої та перед вищої освіти (м.Київ) з 

01.11.2018 року до теперішнього часу. 

 Член Одеського обласного осередку Асоціації спеціалістів ветеринарної 

медицини з 01.09.2021 по теперішній час. 

 Член Громадської організації “Центр інновацій та сталого міжнародного 

розвитку” (неприбуткова організація) з вересня 2016 року по теперішній час. 

Досвід практичної роботи 

Досвід практичної роботи за фахом у відділі оперативно-виробничого 

ветеринарного контролю на ВАТ «Луганський м’ясокомбінат» (2007-2014): 

 2008-2010 р.р. - лікар-бактеріологі виробничій лабораторії; 

 2010-2014 р.р. - заступник зачальника виробничої лабораторії відділу 

оперативно-виробничого ветеринарного контролю. 


