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Освіта 

 2011 рік – закінчила Одеський державний аграрний університет та 

отримала кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини (спеціаліст). 

 2014 рік – закінчила аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету. 

Освітня діяльність 

 Навчальні дисципліни: «Ветеринарно-санітарна експертиза», 

«Ветеринарно-санітарне інспектування при заразних захворюваннях», 

«Ветеринарно-санітарне інспектування гідробіонтів», «Промислова гістологія з 

основами мікроструктурного аналізу», «Гігієна продуктів тваринного 

походження», «Гігієна тварин», «Ветеринарна радіобіологія». 

Наукова діяльність 

Бере участь у виконанні наукової тематики кафедри ««Моніторинг 

безпечності і якості продукції тваринного походження та удосконалення 

методик його здійснення» (ДРН УкрІЕНТ 0106u003464). 

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

т.ч. 40 статей у фахових виданнях, 2 статті у журналі, що індексується у 

наукометричній базі Web of Science, 4 патенти України на корисну модель,  

2 навчальних посібники.  

 Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. 
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Програми стажування 

У 2017 році взяла участь у Міжнародному науковому симпозіумі 

«Сучасне тваринництво – харчова безпека і стійкий розвиток» (19-20 жовтня 

2017 р, м. Яси, Румунія). 

У 2018 році взяла участь у Міжнародному науковому симпозіумі 

«Сучасне тваринництво – харчова безпека і стійкий розвиток» (18-19 жовтня 

2017 р, м. Яси, Румунія). 

З 8 жовтня 2018 р по 26 жовтня 2018 р в Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України на тему «Інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності» та отримала свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 00493706/007454-18. 

25 червня 2020 р отримала свідоцтво про проходження загального курсу 

навчання англійської мови (600 годин), що відповідає рівню В2 (Сертифікат № 

01096, ліцензія № 160058). 

19 лютого 2021 року отримала сертифікат рівня В2, який підтверджує 

достатньо високий рівень володіння іноземною (болгарською) мовою 

(Свідоцтво №000035). 

З 01 червня 2021 р по 16 липня 2021 р в Дніпровському державному 

аграрно-економічному університеті. Тема: «Сучасні підходи до ветеринарно-

санітарної оцінки м’яса за найбільш поширених інвазійних захворювань» (180 

годин). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 

№00493675/048861-21. 
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Образование 

 2011 год – окончила Одесский государственный аграрный университет и 

получила квалификацию врача ветеринарной медицины. 

 2014 год – окончила аспирантуру Одесского государственного аграрного 

университета. 

Образовательная деятельность 

 Учебные дисциплины: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Ветеринарно-санитарное инспектирование при заразных болезнях», 

«Ветеринарно-санитарное инспектирование гидробионтов», «Промышленная 

гистология с основами микроструктурного анализа», «Гигиена продуктов 

животного происхождения», «Гигиена животных», «Ветеринарная 

радиобиология».   

Научная деятельность 

Принимает участие в выполнении научной тематики кафедры 

«Мониторинг безопасности и качества продукции животного происхождения и 

усовершенствование методик его осуществления» (ДРН УкрІЕНТ 

0106u003464). 

 Автор и соавтор более 80 научных и учебно-методических трудов, в т.ч. 

40 статей у Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних 

праць, у т.ч. 40 статей у профессиональных изданиях, 2 статьи в журнале, 
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который индексируется в наукометрической базе Web of Science, 4 патента 

Украины на полезную модель, 2 учебных пособия.  

 Участие в научных международных и всеукраинских конференциях.  

Программы стажировки 

В 2017 году приняла участие в Международном научном симпозиуме 

«Современное животноводство – пишевая безопасность и стойкое развитие» 

(19-20 октября 2017 г, г. Ясы, Румыния). 

В 2018 году приняла участие в Международном научном симпозиуме 

«Современное животноводство – пишевая безопасность и стойкое развитие»  

(18-19 октября 2018 г, г. Ясы, Румыния). 

С 8 октября 2018 г по 26 октября 2018 г в Национальном университете 

биоресурсов и природопользования Украины на тему: «Инновационная 

направленность педагогической деятельности» и получила свидетельство о 

повышении квалификации СС 00493706/007454-18. 

25 июня 2020 г получила свидетельство о прохождении общего курса 

обучения английского языка (600 часов), что соответсвует уровню В2 

(Сертификат № 01096, лицензия № 160058). 

19 февраля 2021 г получила сертификат уровня В2, подтверждающий 

достаточно высокий уровень владения иностранным (болгарским) языком 

(Свидетельство №000035).  

С 01 июня 2021 г по 16 июля 2021 г в Днепровском государственном 

аграрно-экономическом универистете. Тема: «Современные подходы к 

ветеринарно-санитарной оценке мяса при наиболее распространенных 

инвазионных заболеваниях» (180 часов). Получила свидетельство о повышении 

квалификации ПК №00493675/048861-21. 

 

 

 


