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Н

ародилася 27 березня 1983 р. в м. Одесі в сім’ї
Станіслава Миколайовича (на превеликий
жаль, немає в живих) і Любові Павлівни. Мати
Катерини вищу освіту здобувала в Одеському сільськогосподарському інституті.
Головною метою своєї майбутньої професійної діяльності дівчина визначила лікування тварин задля забезпечення здоров’я людства. Вона вирішила стати
ветеринаром — фахівцем, який, власне, вивчає хвороби тварин, досліджує методи запобігання хворобам
і лікування їх, питання підвищення продуктивності
тварин, способи захисту людей від зоонозів тощо.
Здоров’я визначила найважливішою умовою щасливого
життя людини.
Упродовж 2000–2005 рр. К. С. Гарбажій навчалася
на факультеті ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету, після закінчення якого
отримала диплом спеціаліста ветеринарної медицини
з відзнакою. Згодом вступила до аспірантури рідного
вишу, де в 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
на тему «Використання ферментного препарату «Ладозим Проксі» в раціоні курей-несучок». Керівником
дослідження Катерини Станіславівни був професор
Олексій Йосипович Карунський, із яким активно спілкується й досі.

Студентство називає веселим періодом життя. Великий вплив на її фахове формування справили високопрофесійні лекції з анатомії, хірургії, епізоотології,
терапії та фізіології.
К. С. Гарбажій працювала в Одеській дослідній станції Наукового центру ветеринарної медицини. Під час роботи в Одеській національній академії харчових технологій
у 2015 р. пройшла стажування в Lycee Viticole (м. Бон, Франція). Прочитала лекцію для студентів французькою мовою.
Постійно працює над підвищенням свого рівня кваліфікації — пройшла курс «Школи педагогічної майстерності». Як спікер бере участь в освітньому проекті
«Сенсорний аналіз харчових продуктів» на кафедрі безпеки, експертизи та товарознавства Одеської національної академії харчових технологій.
Щаслива у шлюбі. Разом із коханим чоловіком виховує сина Іллю, який хоче стати винахідником.
Важливу роль у житті К. С. Гарбажій відіграв Одеський сільськогосподарський інститут, де отримала не
лише ґрунтовну професійну підготовку та якісну теоретичну базу, а й зустріла справжніх друзів, щире спілкування з якими та яскраві емоції є головними спогадами
студентства. В цьому році зустрічалися з групою та відзначали 12‑річчя з дня закінчення навчання. Дуже весело поспілкувалися та пригадали найкращі моменти
студентського життя.

Вручення студентам ОДАУ програм, що надають можливість
стажуватися у Lycee Viticole (м. Бон, Франція)

Зустріч з нагоди святкування 12-річчя
після закінчення університету
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