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Марія Зіновіївна зробила значний внесок у створення та 
впровадження сучасних, інноваційних технологій якісних і 
безпечних харчових продуктів. Відомий вчений у галузі 
Науки про життя Food Science & Technology.

Народилася 31 березня 1977 р. на Жовківщині, Львівської 
області, у родині вчителів. У 1999 р. закінчила із відзнакою 
Львівську державну академію ветеринарної медицини імені 
С.З. Ґжицького. Другу вищу освіту отримала в Харківському 
державному університеті харчування і торгівлі за спеціаль
ністю «Технологія харчування», інженер-технолог. У 2004 р. 
захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 
03.00.13 - фізіологія людини і тварин, ау 2014 р. - докторську 
дисертацію за цією ж спеціальністю.

Працювала у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького 
(2004-2018): керівник напрямку Харчові технології, якість та 
безпечність продукції КС Food Ingradients «MegaTrade» (2018- 
2019); професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Львівського державного університету фізичної культури імені 
Івана Боберського (2019), завідувач цієї кафедри (2020).

Напрямки наукових досліджень: Харчові продукти для спе
ціального дієтичного споживання (використання). Об'єднує 
широкий колектив науковців, аспірантів, доцентів і магістран
тів та студентів кафедри. Наукова спрямованість присвячена 
актуальним проблемам у сфері функціонування закладів 
ресторанного господарства, удосконалення процесів обслуго
вування споживачів в закладах ресторанного господарства, 
розробка нових методів та форм обслуговування, підвищення 
конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, 
впровадження наукових досягнень щодо розвитку організації 
процесів виробництва продукції і обслуговування споживачів 
у закладах ресторанного господарства. Уваги заслуговує пи
тання розроблення технологій ресторанної продукції підви- 
щеної харчової цінності, яке актуалізовано до сучасних потреб 
українського суспільства в галузі ресторанних технологій. 
Унікальністю наукової тематики професорки є вивчення особ
ливостей збалансованого спортивного харчування, здатність 
організовувати проведення обслуговування спортсменів, 
учасників спортивних змагань залежно від виду діяльності.

Підготувала 2 кандидатів технічних наук зі спеціальності: 
05.18.16 - Технологія харчової продукції «Удосконалення тех
нології м'ясних посічених напівфабрикатів з використанням 
рослинної сировини» (Маслійчук О.Б.) та 05.18.04 - Техноло
гія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів 
«Удосконалення технології напівкопчених ковбас з викорис
танням сочевиці та пряно-ароматичних рослин» (Сімонова І.І.)

Автор понад 350 праць, співавтор підручника українською 
«Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління 
якістю» та англійською мовами «Standardization, metrology, certi
fication and quality management» (2017). Автор навчальних по
сібників «Організація ресторанного господарства» (2020), «Тех
нологія маргаринів та промислових жирів» (2013), «Технологія 
тваринних жирів» (2010): 11 деклараційних патентів на винахід: 
4 технічних умов; 2 монографій (одна із них - закордонна). 
Розробник стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «харчо
ві технології» для першого (бакалаврського) рівня, другого 
(магістерського), третього (доктор філософії) вищої освіти. Член 
підкомісії зі спеціальності 181 «Харчові технології» науково- 
методичної комісії № 9 з будівництва та технології сектору 
вищої освіти науково-методичної ради МОН України.


