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Освіта 

2010 рік – закінчила Сумський національний аграрний університет з 

відзнакою за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію 

лікаря ветеринарної медицини. 

2011 рік – закінчила Сумський національний аграрний університет з 

відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна 

медицина» та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини. 

2011–2014 рр. навчалася на очному відділенні аспірантури у 

Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. 

2015 р. захистила дисертацію у Державному науково-дослідному 

контрольному інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ, за 

спеціальністю 16.00.03 та здобула науковий ступінь кандидата ветеринарних 

наук. Тема дисертації: «Особливості прояву маститу у корів у господарствах з 

різними технологіями та розробка комплексних лікувально-профілактичних 

заходів». 
 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Ветеринарна мікробіологія» у тому числі для 

іноземних студентів англійською мовою, «Ветеринарна імунологія», «Методи 

лабораторних досліджень». 
 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. понад 20 статей у фахових виданнях України, 2 статті у журналі, що 

індексується у наукометричних базах Web of Science, Scopus, 2 монографії, 

патенти на корисну модель. 

Участь у наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.  
 

Програми стажування 

1. Програма академічної мобільності для викладачів Еразмус+ в 

університеті Ататюрк на факультеті ветеринарної медицини. 

2. Підвищення кваліфікації на базі Одеської дослідної станції ННЦ 
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«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НАН України 

з 01.06.20 по 10.07.20. Тема: «Сучасний рівень виконання повного спектру 

діагностичних досліджень інфекційних хвороб тварин». Наказ №125-заг. від 28 

травня 2020 р. 

3. USAVA – International Veterinary Online Congres USAVA – VNAU 2020 

on the subjects of "Dermatology, Immunology, Oncology, Laboratory Diagnostics, 

Neurology, Traumatology, Gastroenterology, Respiratory desiase, Nephrology". May 

28 – 30, 2020. 

4. Науково-педагогічне стажування для викладачів в Wyższa Szkoła 

Biznesu-National-Louis University за програмою «Організація навчального 

процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в 

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (180 год, 6 кредитів ECTS). 28 

січня – 28 лютого 2020 р. м. Новий Сонч, Польща. Наказ № 07 від 19 лютого 

2020 р. 

5. Дія. Цифрова освіта. Рівень цифрової грамотності. Цифрограм для 

вчителів. (0,2 кредити ЕКТС. Сертифікат від 01.12.2021). 

6. Пройшла повний науково-практичний курс Всеукраїнської школи 

молодого вченого-мікробіолога присвяченої Дню науки. (11–14 травня 2021 р. 

0,5 кредиту ЕКТС). 

7. 1-й національний медичний конгрес з міжнародною участю. 

«Протимікробна резистентність. Світові виклики». (26.03.2021. Сертифікат 

учасника № 2000 4 1300 2021. Нараховано 10 балів відповідно до критеріїв 

нарахування балів безперервного професійного розвитку визначених наказом 

МОЗ України від 22.01.2019). 

8. 2006–2007 рр. практичне стажування у фермерському господарстві 

Королівства Данії, що спеціалізувалося на свинарстві. 
 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського з 

2017 року по теперішній час. 

 
 


