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• Читання лекцій, проведення практичних і лабораторних
занять з дисциплін:
o Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка;
o Основи електроніки та мікропроцесорної техніки;
o Комп’ютерна електроніка;
o Комп’ютерна схемотехніка;
o Основи метрології та засоби технологічного

контролю;
o Контрольно-вимірювальні прилади з основами

метрології.
• Керівництво навчальною практикою з контрольно-

вимірювальних приладів, виробничими технологічною
та переддипломною практиками;

• Керівництво дипломним проектуванням;
• Проведення нормоконтролю дипломних проектів.



• Розробила повний пакет документів НМК з
дисциплін:
o Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка;
o Основи електроніки та мікропроцесорної

техніки;
o Комп’ютерна електроніка;
o Комп’ютерна схемотехніка;
o Основи метрології та засоби технологічного

контролю;
o Контрольно-вимірювальні прилади з основами

метрології;
o Навчальної практики з КВП.

• Брала участь у розробці паспортів баз практик.









 Брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної

конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

«Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського

господарства України: концепції, методологія, технології,

практика», 2011р.

 Брала участь у роботі міжнародної науково-практичної

конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку

збалансованого природокористування в агропромисловому

виробництві», 2015р.

 Брала участь у роботі науково-методичних практичних семінарів

«Сучасна аграрна освіта-2015», 2015р.

 Брала участь у роботі міжнародної науково-практичної

конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників,

науковців та молодих учених «Сучасні тенденції розвитку освіти,

науки і виробництва», 2015р.

 Керівництво науковою роботою студентів.



o Гармаш Д., Примиренко С., Москаленко А., Тимохін Д. в студентській

науково-практичній конференції «Наукові обрії», 2011р.

o Дорошко Т., Глушко В., Удовичко Б. у студентській науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми агропромислового

комплексу України, шляхи їх вирішення в освіті, науці та

виробництві», 2012р.

o Півторайко І., Курило С., Москаленко В., Дорошко Т., Шевлюга А.,

Гавриш А. в студентській науково-практичній конференції «Освіта,

наука, впровадження у ВНЗ I-III рівнів акредитації: межі

співіснування», 2013р.

o Евелєков В., Самойленко В., Дворник А., Сушко Ю., Хвост В., Малиш Є.

у всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Освіта і наука: студентський вимір», 2015р.



• До 2014 року працювала головою циклової комісії з
обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
• Беру участь у засіданнях педагогічної і методичної ради
коледжу;
• До 2014 року була членом атестаційної комісії інституту
та головою наглядової комісії за використанням
благодійної допомоги в інституті;
• Виконую обов’язки завідувача лабораторією
електроніки та мікросхемотехніки;
• Організовую роботу науково-технічного гуртка по
дослідженню і розробці діючих зразків електронної
техніки.




