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Освіта  
1996 рік – закінчила Національний аграрний університет за 

спеціальністю «Зооінженерія» і отримала кваліфікацію «Зооінженер». 

2005 рік - кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність за 

спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин місто у 

спеціалізованій вченій раді Херсонського державного аграрного 

університету. 

 

Освітня діяльність 
  Навчальні дисципліни: «Технологія виробництва продукції вівчарства», 

«Моделювання технологічних процесів у тваринництві та основи штучного 

інтелекту», «Перспективні технології виробництва і переробки продукції  у 

тваринництві». 

 

Наукова діяльність 
Автор та співавтор понад 55 науково-методичних праць, в тому числі 3 

підручників.  

Сьома рамкова програма Європейського Союзу. Горизонт 2020; 

Європейський проект: «Удосконалення регіональних можливостей 

застосування« зелених технологій »для інтегрованих системних боргів із 

тимчасовими технологіями». 83248962/2017 / EaPTC- GIZ. Проект 

Еразмус +  2КА N 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP «Розумний 

транспорт і логістика міст» (експерт з якості освіти). 

 

Патенти на корисну модель 
Застосування мінеролу та комплексу вітамінів для  корекції  

мінерального  обміну  в овець з гепато-остеодистрофічним синдромом: пат. 

132601 Україна. заявл. 27.04.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. 4 С. 

Винахідники: Антонік І.І., Шарандак П.В. 

Застосування мінеролу як адсорбенту для зменшення негативного 

впливу кадмію  та плюмбуму   на функціональний стан внутрішніх органів 

овець»: пат. 132602. заявл. 11.03.2019; опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. 4 с. 

Винахідники: Антонік І.І., Шарандак П.В., Бузух В.М., Москаленко В.П. 

mailto:kafedratvppt@ukr.net


Програми стажування  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема:  «Вдосконалення 

технології розведення, методів селекції овець і кіз, вивчення інноваційних 

підходів до оцінки біологічних властивостей тварин. Вдосконалення ведення 

дисциплін «Прогресивні технології у тваринництві», «Моделювання 

технологічних процесів у тваринництві». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000042-20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тема: 

«Вдосконалення технології розведення, методів селекції овець і кіз, вивчення 

інноваційних підходів до оцінки біологічних властивостей тварин. 

Вдосконалення ведення дисциплін «Методика організації дисертаційного 

дослідження», «Стандартизація продукції тваринництва»». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000014-21 від 02.04.2021 р. 

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, експертних 

груп Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

Члена експертної групи Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Перелік-НПП.pdf  

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ДПДГ 

«Покровське» Біляївського району Одеської області). 

 

Нагороди 
За сумлінну працю, досягнуті результати у розвитку аграрної освіти, 

професіоналізм, ініціативність та з нагоди Дня працівників освіти 

нагороджено заохочувальною відзнакою «Відмінник аграрної освіти та 

науки» ІІІ ступеня. 

 

 

http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._ekspertni_komisiyi_mon.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Перелік-НПП.pdf

