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Галузь наукових інтересів: 

1. Біотехнологія в виробництві  консервованих продуктів з плодів та овочів 

2. Переробка нових видів плодоовочевої сировини 

3. Наукові основи ферментованих фруктів та овочів 

4. Наукові основи молочно-кислого бродіння фруктів та овочів 

 

Досвід наукової та викладацької діяльності: Має досвід роботи в 

навчальному закладі та на виробництві. Загальний стаж роботи 36 років 

 

Є автором  82-х наукових та науково-методичних праць, з них 8 авторських 

свідоцтв та патентів.  У співавторстві написала 1 навчальний посібник. 

 

Навчальні дисципліни, які викладає:  

- Теоретичні основи харчових технологій  

- Технології харчових виробництв: Технологія консервування плодів та 

овочів 

- Контроль якості та безпеки продукції галузі  
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- Промисловий та науковий туризм 

- Аналіз технологічних процесів галузі 

- Методика викладання у ВНЗ 

- Методологія наукових досліджень 

- Харчова біотехнологія 

- Основи наукових досліджень  

 

Підвищення кваліфікації:  

01.10.2005 – 30.06.2006. Одеська національна академі харчових технологій, 

Семінар «Вища освіта та Болонський процес», спеціальность – педагогіка з 

отриманням посвідчення. 

 

17.04.2012 -  17.06. 2012 - Відокремлений підрозділ «Науково-дослідний та 

проектний інститут стандартизації і технології екобезпечної та органічної 

продукції» Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

 

23.10.2012 – 25.10.2012 -  ДЗО «Одеський інститут післядипломноїх освіти 

НУХТ», науково-практичний семінар «Законодавчі технічні та технологічні 

аспекти забезпечення ефективної роботи консервних підриємств», з 

отриманням сертифікату. 

 

20.05.2016 – Торгово-промислова палата України, м Київ конференція 

практикум «Сертифікація підприємств харчової промисловості: організаційні та 

правові аспекти» з ортриманням свідоцтва. 

 

20.10. 2016 - Семінар «Внутрішній аудит і оцінка схеми GMP+FSA відповідно 

до вимог стандартів GMP+B1" Production, trade and services" і ISO 19011 : 2011» 

з отриманням сертифікату. 

 

13.06.2017 -30.06.2017 - Інститут післядипломної освіти ОНАХТ за програмою 

«Сенсорний аналіз харчових продуктів» з отриманням Свідоцтва про 

підвищення кваліфікації.  

 

15.05.2017 - Київський національний економічний університет, Міжнародний 

круглий стіл "Запобігання та протидія академічному плагіату у ВНЗ". 

 

 03.05.2017 – 30.06.2017 - Вища школа педагогічної майстерності ОНАХТ  з 

«Охорони праці та безпеки життєдіяльності» з  отриманням диплому. 

 

26.12.2018 - онлайн вебінар  на тему:  «Стратегія бизнесу 2019» 

  

27.02.2019 – онлайн вебінар  на тему: «Презентація нового звіту 

StrikePlagiarism.com, інтерпретація звіту, процедури перевірки та оцінки 

наукових і студентських робіт, функціональність антиплагіатної системи» 

 



 

Додаткова діяльність: 

  Вчений секретар ОНАХТ 

 Технічний редактор сайту «Спеціалізовані вчені ради» 
 Координатор (адміністратор) антиплагіатної інтернетсистеми  

StrikePlagiarism.com 

 Керівництво студентами, які займають призові місця у Всеукраїнських 

олімпіадах з дисципліни «Технології харчових виробництв: Технологія 

консервування плодів та овочів» 

 Відповідальна за організацію І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 

дисциплін: Технології харчових виробництв, Теоретичні основи 

харчових технологій 
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