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У 1997 р. закінчила Український державний лісотехнічний університет 

(спеціальність – «Технологія деревообробки», кваліфікація – інженер-технолог). 

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат 

технічних наук. Тема дисертація: «Розроблення технології сушіння тонких 

пиломатеріалів з деревини дуба». 

 

Основний напрямок наукових досліджень: 

Вдосконалення та коректування науково обґрунтованих нормативів витрат 

деревини у виробництві пилопродукції та напівфабрикатів з деревини. 

Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання 

деревини. 

 

Наукові дослідження: 

Була співвиконавцем чотирьох госпдоговірних та держбюджетних 

науково-дослідних робіт пов’язаних із підвищенням ефективності технологічних 

процесів у деревооброблювальній галузі. 

 

Участь у конференціях і семінарах. 

За останні 5 років брала участь у понад 15 міжнародних та всеукраїнських 

конференціях та семінарах. 

 

Керівництво науковою роботою студентів. 

За останні 5 років під її керівництвом було успішно захищено 6 

магістерських робіт. 

За останні 5 років 11 студентів приймали участь у щорічних студентських 

науково-технічних конференціях НЛТУ України та опубліковано низку статтей 

та тез доповідей конференцій за участі студентів, зокрема: 

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей у 2018-2019 н. р. на І-му турі представлені роботи студентів під 

її керівництвом відзначено нагородами:  

ІІ місце: ст. гр. ТВД-61м Ленцик О.Т., тема роботи: «Визначення витрати 

дубових пиломатеріалів на виготовлення заготовок для клеєних щитів на ТОВ 

«ТОП ТОПС», наукові керівники: д.т.н, проф. Маєвський В.О., к.т.н., доц. 

Копинець З.П.; 



ІІІ місце: ст. гр. ТД-61м Гусак Р., ст. гр. ТДм-51 Максимів Л.В., тема роботи: 

«Покращення ресурсоощадності виробництва столярної продукції на ПП «Роман», 

науковий керівник: к.т.н, доц. Копинець З.П. 
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