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Досліджує питання розробки технологій виробництва 

харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням 

молочної сировини. 
 

 
 

У межах виконання наукового дослідження «Розробка технологій виробництва 
харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної сировини» 
здійснює прикладні дослідження, спрямовані на визначення зміни фізико-хімічних, 
сенсорних, біологічних властивостей показників молока на різних етапах технологічної 
обробки, а також проектування технологій харчових продуктів оздоровчого призначення.  

Автор (співавтор) 138 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і 
вітчизняних виданнях, в т.ч. 5 статей опублікованих у виданнях, що індексуються у 
міжнародній наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, маю 4 патенти на корисну 
модель, технічні умови, співавтор двох навчально-методичних підручників. 
 

 

▪ Загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня 
акредитації - 12 років. 

▪ Викладач навчальних дисциплін підготовки здобувачів ступеня освіти «бакалавр» 

«Вступ до харчових технологій», «Основи наукових досліджень», «Контроль якості та 

безпеки продукції галузі», «Стандартизація, метрологія і сертифікація», «Теоретичні 

основи харчових виробництв», «Технології харчових виробництв», «Технологія 

продукції та організація ресторанного господарства», «Пакувальна індустрія». 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
▪ Webinar “Estonian ENIC/NARIC Centre and its activities in implementing the Council of 

Europe / UNESCO Convention on the recognition of qualifications held by refugees” (EET) 

(2022)  

▪ Сертифікований учасник наукового стажування «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF 
PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and 
has developed the educational project on the topic Academic Mobility in the Context of 
Distance Learning», організованого громадською організацією «Соборність» (Україна) 
спільно з фундацією «Зустріч» (Польща) (2022) 

▪ Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: "Інноваційні форми онлайн 

навчання  з використанням платформ  microsoft teams та office 365" м. Люблін 

(Республіка Польща) (2021) 

▪ Сертифікований учасник вебінару на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма 
сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE»: м. Люблін (Республіка Польща) (2020) 

▪ Сертифікований учасник вебінару на тему: "Онлайн навчання як новітня форма сучасної 
освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM" м. Люблін 
(Республіка Польща) (2020) 

▪ Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: "Інноваційні форми сучасної 
освіти  з використанням платформ Zoom  та Moodle " м. Люблін (Республіка Польща) 
(2020) 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
▪ Сертифікований учасник онлайн-вебінару «Контроль безпечності та якості  харчових 

продуктів» Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (2022) 

▪ Сертифікований учасник онлайн-курсу: «Зміцнення викладання та організаційного 
управління в університетах» Prometeus (Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти, ГО «Вище», Саксонський Центр викладання та навчання у вищій школі, 
Німеччина) (2021) 

▪ Навчально-інформаційний онлайн-курс на тему: Актуальні питання та виклики щодо 
організації сільськогосподарського дорадництва в Україні, Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» (2021) 

▪ Сертифікований учасник семінару з розвитку потенціалу щодо університетської автономії 
та управління, організований Інститутом вищої освіти НАПН України у рамках проекту 
ЄС «Програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників 
(REDU)» (2021) 

▪ Сертифікований учасник вебінару на тему: «Поради для дистанційного викладання»! ГО 
"Вище" Центр забезпечення якості освіти НаУКМА (2020) 

▪ ВП «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів АПК ЛНАУ» (2020) 

 


