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Трудова і професійна діяльність 
У 1997 р. закінчила природничий факультет Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Хімія і 

біологія». Під час навчання почала займатися науковою діяльністю – брала 

участь у міжвузівській науково-педагогічній та студентській конференціях. 

Працювала вчителем біології і валеології середньої школи № 6 та школи-

інтернату № 1 м. Полтави. 

У 1998 році вступила до стаціонарної аспірантури інституту свинарства 

імені О. В. Квасницького Української академії аграрних наук. 

З грудня 2001 р. – асистент кафедри теорії та методики технологічної 

освіти. Плідно працювала над розробкою навчально-методичного 

забезпечення курсу «Сучасне сільськогосподарське виробництво». 

У грудні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні 

закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід 

протягом відтворювального циклу свиноматки» (науковий керівник проф. 

В.Ф. Коваленко). 

У 2009 році була обрана на посаду доцента кафедри теорії та методики 

технологічної освіти. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. 

Доцента Титаренко О.О. відзначено грамотою за вагомі результати у 

науковій діяльності; дипломом ІІІ ступеня за книгу «Сучасне 

сільськогосподарське виробництво» в номінації «Краще навчальне видання 

та підручники» (2006 р.). Вона є лауреатом обласного конкурсу «Краща 

книга Полтавщини» (2011р.). Нагороджена Департаментом культури і 

туризму Полтавської обласної державної адміністрації грамотою за вагомий 

особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, 

формування національної свідомості молодого покоління та у зв’язку з 40-

річчям від дня створення факультету технологій та дизайну (2018 р.), 

Подякою за високий рівень підготовки команди до Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» (2018 р.). 

Навчальна і методична робота 

Доцент О.О. Титаренко викладає курси «Організація наукових 

досліджень», «Основи наукових досліджень», «Хімія», «Організація 

наукових досліджень», «Основи аграрного виробництва», «Основи 

ландшафтного проектування (ж)», «Практикум з ландшафтознавства (ж)», 

«Основи виробництва», «Теорія та методика навчання загальнотехнічних 



дисциплін». Розробила навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін. 

Наукова робота 
Науковий доробок складає 4 патенти на корисну модель: № 28750 

«Композиція прянощів для рибного соусу», 2007 р.; № 52538 «Спосіб 

прогнозування термостресстійкості сперміїв кнура», 2010 р.; № 54046 

«Спосіб тестування якості сперми кнура», 2010 р.; № 55695 «Спосіб 

комплексної оцінки племінних молодих кнурців за їх власною 

продуктивністю», 2010 р.; свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір ужиткового мистецтва №89056 «В’язана дитяча сукня з капелюшком 

«Сонячна ромашка» (2019 р.). 

Доц. Титаренко О.О. опубліковано понад 70 публікацій. Є автором 

монографії «Основи наукових досліджень» (2019 р.). 

Проходила міжнародне стажування «Internationalization of the educational 

process» which was organized by Educational Fundation IIASC in cooperation 

with European Socio-Technical University in Radom (Poland) (2019 р.). 

Керує проблемною групою «Перспективи екологічної конверсії аграрного 

виробництва», написанням наукових статей. Бере участь в міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. 

Організаційна робота 

Титаренко О.О. є членом ученої ради факультету технологій та дизайну, 

членом методичної комісії напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта, 

є факультетським керівником з практики. 

 

 


