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Освіта 

Вища, Одеський сільськогосподарський інститут (нині – Одеський 

державний аграрний університет) – спеціальність: ветеринарна медицина, 

кваліфікація: магістр 
 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», 

«Спеціальна епізоотологія». 
 

Наукова діяльність 

В травні 2019 р. захистила кандидатську дисертацію при Сумському 

національному аграрному університеті та Державному науково-контрольному 

інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів за спеціальністю 16.00.03 - 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на 

тему: «Імунологічна реактивність кролів за застосування живої вакцини проти 

міксоматозу». В жовтні 2021 р. отримала вчене звання доцента кафедри 

епізоотології, паразитології та мікробіології ім. проф. В. Я. Атамася. 

Співвиконовець наукової теми кафедри: «Прогностична оцінка 

епізоотології інфекційних хвороб тварин та птиці, розробка методів, засобів та 

організаційних принципів їх профілактики і ліквідації на Півдні України». 

Наукові дослідження висвітлені у 36-х наукових працях, які опубліковані 

у періодичних наукових виданнях, в т.ч.: 25 статей у наукових фахових 

виданнях; 8 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus 

і Web of Science, 2 патенти на корисну модель. 
 

Програми стажування 

1. 2021 рік – Інститут післядипломної освіти Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету. Свідоцтво про підвищення 
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кваліфікації ПК № 00493675/048970-21 від 24 грудня 2021 р. (з 04.10.2021р. по 

24.12.2021 р. 180 год.). 

2. 2020 рік – науково-педагогічне стажування за програмою 

«Організація навчального процесу, навчальних програм, інноваційних 

технологій та наукової роботи» на базі Вищої школи бізнесу Національного 

університету Луїса м. Новий Сонч, республіка Польща загальною кількістю 180 

годин (Сертифікат № 166/2019/2020). 

3. 24 вересня 2020 року отримала свідоцтво рівня В2, який підтверджує 

достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою (Свідоцтво 

№ 25847). 

4. 2018 рік – Національний ун-т біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/007455-18 від 26 жовтня 2018 р. (08.10.18-26.10.2018р.). 

5. 2016 рік – Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського 

експерта-дорадника № 461/ 0010793 від 31 березня 2016 року. 


