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Освіта – у 1982 році закінчила Орловський сільськогосподарський 

інститут за спеціальністю «Зооінженер». 

Аспірантура – у 1983-1986 р.р. навчалася у ВСГІЗО за спеціальністю 

06.02.01 - розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин. 

Дисертацію на тему «Порівняльна оцінка двох класифікацій конституції 

свиней в умовах промислової технології» захистила 24.11.1987 р. у спецраді 

К.120.44.01 Донського сільськогосподарського інституту. 

Докторантура – 27.02.2014 року у спецраді Д.27.355.01 Інституту 

розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця захистила докторську 

дисертацію на тему ««Теоретичне обґрунтування та практична реалізація 

удосконалених методів селекції при створенні спеціалізованого типу свиней» 

за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин. 

Досвід роботи 

Червень 1986 р. березень 1989 р. – молодший науковий співробітник 

лабораторії селекції Полтавського інституту свинарства; 

Квітень 1989 р. – вересень 1991 р. - науковий співробітник лабораторії 

селекції; 

Жовтень 1991 р.- лютий 2004 р.– старший науковий співробітник 

лабораторії селекції; 

Лютий 2004 р. травень 2016 р. – провідний науковий співробітник 

лабораторії селекції інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН; 

Травень 2016 р. – донині – зав. відділу селекції та генетики ІСв і АПВ НААН. 

Підвищення кваліфікації /стажування: 

Інститут тваринництва НААН. Свідоцтво ПК 00497199/000072-18 

«Технологія виробництва продукції тваринництва» від 25.05.2018 року. 

Інститут розведення і генетики тварин ім.. М.В.Зубця НААН. 

Свідоцтво АІ 0540824/000020-21 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» від 16.04.2021 року.  

mailto:ludpavgri@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yz4UB_kAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0001-6292-0257


Здобутки: 

Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота 

Фортуна» нагороджена медаллю «Трудова Слава» ІІ ступеня , 2017 р. 

Президія НААН – пам’ятна ювілейна медаль «100 років НААН 

України», 2020 р.,  

Почесна Грамота Міністерства аграрної політики України, 2005, 

Почесна Грамота Полтавської обласної державної адміністрації, 2010 р.,

Почесні грамоти ІС і АПВ НААН, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2019 р.

Публікації – 155 наукових праць, в т.ч. 10 патентів, 3 монографії.

Обовʼязки – член вченої, координаційно-методичної та спеціалізованої 

вченої ради з захисту дисертацій при Інституті свинарства і АПВ НААН, 

член редколегії фахового журналу «Свинарство», член Державної 

атестаційної комісії Міністерства аграрної політики і продовольства України 

з питань присвоєння суб’єктам племінної справи у тваринництві відповідного 

статусу.  


