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2001 магістр з обладнання переробних і харчових виробництва,  

Український державний університет харчових технологій. 
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Професійний досвід: 

 

з 2018 доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці,  

Національний університет харчових технологій;; 

2014 доцент кафедри безпеки життєдіяльності,  

Національний університет харчових технологій; 

2013 старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності,  

Національний університет харчових технологій; 

2003 асистент кафедри охорони праці та цивільної оборони,  

Національний університет харчових технологій. 

 

 

Викладацька діяльність: 

 

 Лекційні курси: «Безпека життєдіяльності та охорона праці» для здобувачів 

спеціальностей 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та                    

181 Харчові технології; «Менеджмент безпеки праці на підприємстві», 

«Основи професійної безпеки», «Охорона праці та техногенна безпека» для 

здобувачів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія; «Основи 

промислового будівництва та санітарної техніки», «Проектування 

природоохоронних комплексів», «Проектування та будівництво промислових 

об’єктів з основами САПР» для здобувачів спеціальності 101 Екологія. 

 

 

Наукове керівництво: 

 

 Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 

05.26.01 – охорона праці. 

 

 

Участь в атестації наукових кадрів: 

 

 Офіційний опонент дисертаційних робіт:  

Калінчик В.В. Планування профілактичних заходів на основі моніторингу 

фізичних факторів виробничого середовища.  Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – 

охорона праці. – 2019. (Дата захисту 19.03.2019 р.). 

Ткалич І.М. Удосконалення методичних підходів до управління 

професійними ризиками на підприємствах гірничодобувної галузі. Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.26.01 – охорона праці. – 2021. (Дата захисту 16.03.2021 р.). 

 

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми  

(проекту): 

 

 Науковий керівник: «Дослідження виробничого травматизму в енергетичному 

господарстві та на підприємствах харчової, фармацевтичної промисловості» 

(номер державної реєстрації 0115U003534). 

Відповідальний виконавець: «Аналіз виробничого травматизму на 

підприємствах харчової промисловості. Формування і ведення бази даних про 

нещасні випадки на підприємстві» (номер державної реєстрації 0112U004888). 
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Наукові публікації та доповіді: 

 

Понад 150 наукових публікацій, біля 50 доповідей на наукових конференціях,  

6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 
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