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Освіта 

 2003 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю «Ветеринарна медицина» та отримала кваліфікацію «лікар 

ветеринарної медицини» 

 2008 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук (спеціальність 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза) 

за темою «Ветеринарно-санітарна і якісна оцінка сухих кормів тваринного 

походження для непродуктивних тварин» 

Освітня діяльність  

Навчальні дисципліни: «Ветеринарно-санітарне інспектування рослинних 

харчових продуктів», «Ідентифікація продукції тваринництва», «Методи аналізу 

показників якості і безпечності харчових продуктів», «Токсикологія харчових 

продуктів», «Ветеринарна токсикологія».  

Наукова діяльність  

Керівник наукової теми: «Моніторинг безпечності і якості продукції тваринного 

походження та удосконалення методик його здійснення» ДРН 0106u003464 

(03.2016 – 03.2021 рр.) 

Автор та співавтор понад 70 наукових праць, у т.ч. 34 статей у фахових 

виданнях України, 5 статей у журналах, що індексуються у наукометричній базі 

Web of Science, 4 статей,  що індексуються у наукометричній базі Scopus, 25 

патентів на корисну модель України, 1 свідоцтва про реєстрацію авторського 

права на твір. 

Програми стажування 

 НУБіП України ННІ післядипломної освіти. Тема: «Іноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності». Терміни та обсяг підвищення 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nxnP2qMAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/AAR-4622-2020/
https://orcid.org/0000-0003-2646-3196


кваліфікації: 08.10.2018-26.10.2018 р., 150 годин (5 ECTS). Сертифікат СС 

00493706/007471-18. 

 ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. 

Харків) за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза». Терміни та обсяг підвищення кваліфікації: 

12.04.2021-12.06.2021 р., 180 годин (6 ECTS). Посвідчення 00497087/000005-21 

 Інститут тваринництва НААН (м. Харків) за спеціальністю «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва». Терміни та обсяг 

підвищення кваліфікації: 14.09.2021-22.10.2021 р., 180 годин (6 ECTS). 

Свідоцтво ПК № 00497199/000167-21 

 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 

 ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» 

(м. Київ). Онлайн-семінар на тему «Цілі сталого розвитку: проблеми 

впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій». Терміни 

та обсяг навчання: 02.11.2021 р., 2 акад. год. Сертифікат 

 НМЦ вищої та фахової передвищої освіти (м. Київ). Онлайн-вебінар на 

тему «Профілактика антибіотикорезистентності, запорука отримання безпечної 

продукції». Терміни та обсяг навчання: 21.04.2022 р., 2 акад. год. Сертифікат СС 

38282994/1809-22 

 НМЦ вищої та фахової передвищої освіти (м. Київ). Онлайн-вебінар на 

тему «Контроль параметрів технологічних процесів у системі НАССР». Терміни 

та обсяг навчання: 28.04.2022 р., 2 акад. год. Сертифікат СС 38282994/2001-22 

Участь у громадських і професійних об’єднаннях 

 Член громадської організації «Центр інновацій та сталого міжнародного 

розвитку» (довідка № 22 від 18.08.2021 р.) 

 Член Одеського обласного осередку Асоціації спеціалістів ветеринарної 

медицини України (довідка № 11 від 01.09.2021 р.) 


