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Освіта 

2001 рік – закінчила з відзнакою Одеський національний університет 

ім. І. І. Мечникова і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Біологія» та здобула кваліфікацію бакалавра. 

2002 рік – закінчила з відзнакою Одеський національний університет 

ім. І. І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію магістра. 

2015 рік – атестувалася в Одеському національному медичному 

університеті і отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Клінічна 

лабораторна діагностика». 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Ветеринарна мікробіологія», «Вірусологія». 

Наукова діяльність 

В грудні 2006 р. – захистила кандидатську дисертацію при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 03.00.06 

– вірусологія на тему: «Віруси – збудники захворювань винограду на Півдні 

України (діагностика і поширення)». 

Автор та співавтор понад 30 наукових праць, серед них у т.ч. 13 статей 

у фахових виданнях України, 1 стаття у журналі, що індексується у 

наукометричній базі Scopus, 1 навчальний посібник. Отримала 1 патент 

України на винахід, 5 патентів на корисну модель, співавтор. 
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Регулярно приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових 

конференціях. 

Програми стажування 

1. 2019 рік - отримала свідоцтво рівня В2, який підтверджує достатньо 

високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою. Одеський 

національний університет ім. І. І. Мечникова; сертифікат тестування з 

англійської мови за загальним спрямуванням № GE021ONU19 від 

27.06.2019 р.; визначено рівень B2. 

2. 2020 рік - Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК; диплом 

№ 450/ НТ 16-01/019 від 23.09.2020 р.; тема «Оцінка регулювання обігу 

ГМО в Україні та Європейському Союзі». 

3. 2021 рік - Проект Р633-а Освіта та поширення знань в Україні. 

Міністерство оборони Великобританії, Український науково-

технологічний центр, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУкраїни, 

Українська асоціація біобезпеки; сертифікат від 24.02.2021р.; тема 

«Пандемія – питання та відповіді. Вірус SARS-CoV-2 – це не вирок 

людству, а лише молекула РНК»; 2,5 годин (0,05 ECTS). 

4. 2021 рік - Проект Р633-а Освіта та поширення знань в Україні. 

Міністерство оборони Великобританії, Український науково-

технологічний центр, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУкраїни, 

Українська асоціація біобезпеки; сертифікат від 18.03.2021р.; тема 

«Пандемія – питання та відповіді. Вакцинація»; 2,5 годин (0,05 ECTS). 

5. 2021 рік - Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова; 

сертифікат від 05.07.2021 р.; тема: ХVI International Summer School 

«Molecular biology, biotechnology and biomedicine»; (1,3 ECTS). 

6. 2021 рік - Одеський державний аграрний університет; сертифікат від 

14.07.2021 р.; тема «Іновації у ветеринарній імунології». 

7. 2021 рік - Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова; 

сертифікат від 18.07.2022 р.; тема: ХVII International Summer School 

«Molecular biology, biotechnology and biomedicine»; (1,3 ECTS). 

8. 2022 рік - Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету; тема: «Інфекційні хвороби тварин; 

Ветеринарна мікробіологія; Ветеринарна вірусологія; Сучасні методи 

лабораторною діагностики хвороб тварин бактеріальної та вірусної 

етіології; Санітарна мікробіологія». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 21.09.2022 – 23.11.2022, свідоцтво ПК № 00493675/049121-

22 від 23.11.2022 р.; 180 годин (6 ECTS). 

9. 2022 рік - Міністерство цифрової трансформації Україні,  Національне 

агентство України з питань державної служби; сертифікат #D0000844904 

від 16.12.2022 р.; тема «Цифрограм для вчителів». Рівень цифрової 

грамотності середній В2. 

10. 2022 рік - ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат № ЦІРАОПД-

1642 від 16.01.2023 р.; тема «Рішення Google for education для 



автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і 

звітів»; 2 години (0,07 ECTS). 

11. 2022 рік - ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат № GDTfE-06-

Б-02800 від 18.01.2023 р.; тема «Цифрові інструменти Google для освіти». 

Базовий рівень; 30 годин (1 ECTS). 

12. 2022 рік - ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат № GDTfE-06-

С-00309 від 22.01.2023 р.; тема «Цифрові інструменти Google для освіти». 

Середній рівень; 15 годин (0,5 ECTS). 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

З 2004 року є членом Товариства мікробіологів України 

ім. С. М. Виноградського  (членський квиток № ОД 027). 


