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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА: 

1976 - Харківський технічний університет «ХПІ», спеціальність 

«Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії», спеціаліст, 

інженер-електрик. 

1995 -  Харківський державний університет, спеціальність психолог (магістр) 

Українська інженерно-педагогічна академія  

Грудень 1995 р. – лютий 2001 р. – аспірант без відриву від виробництва за 

спеціальністю 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин.  

З 2004 р. – 2009 р. доцент кафедри охорони праці та навколишнього 

середовища Української інженерно-педагогічної академії.  

2006-2009р. – замісник декана механіко-технологічного факультету 

2009-2015р. – доцент кафедри тваринництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва  

2015-2017 - завідувачка кафедри механізації та електрифікації 

сільськогосподарського виробництва і безпеки життєдіяльності  ХНАУ 

ім.В.В.Докучаєва 

2017-2021 р. - Харківський технічний університет сільського господарства ім. 

П. Василенка професор кафедри агротехнологій та екології 

2021 р. по цей час професор кафедри біотехнологій та екології Державного 

біотехнологічного університету 
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Навчальні курси: «Теорія стійкості екосистем», «Радіоекологія», «Загальна 

екологія», «Агроекотоксикологія», «Екологічні інновації», «Оцінка впливу на 

довкілля», «Промислова екологія», «Сільськогосподарська екологія», 

«Збалансоване природокористування та захист довкілля», «Основи охорони 

праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Безпека 

життєдіяльності» та інші… 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

2002 р. – кандидат технічних наук (спеціальність  - 05.11.13 «Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин») 

2015 р.– доктор технічних наук (спеціальність  - 05.11.13 «Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин»). 
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НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Напрям наукових досліджень: «Інформаційний аналіз нестаціонарних 

багатокомпонентних процесів», «Контроль і безпека харчових 

сільськогосподарських продуктів». 

 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Опубліковано більше ніж 280 наукових праць, в тому числі статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 12, 

навчальні посібники – 3,  монографії - 3. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

Робота в науково-дослідній роботі УІПА НДР «Складові системи технічного 

контролю та їх аналіз» № 7/1, від 5.12.2009 р.;  

НТУ «ХПІ»  «Розробка методів та пакетів приладів» для неруйнівного 

контролю якості виробів із зменшеними втратами енергії та матеріалів» 

ДР0113  U 000444 Наказ МОН №473 від 17.04.2012 р. 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

УКРАЇНИ  

Рецензент журналу «Восточно-Европейский журнал передовых технологий» 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ  

Міжнародна громадська організація «Спілка фахівців з безпеки 

життєдіяльності» (« Human security in modern condition») 

 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ  

Рецензент Publons (https://publons.com/about/home/) 

Платформа InGraph (https://ingraph.org/) рецензент та автор. 
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