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Освіта  

1996 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Зооінженерія» та отримала кваліфікацію «спеціаліст-

зооінженер» 

2000 рік – закінчила аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету  

2005 рік – отримала  науковий ступінь кандидата сільськогосподарських 

наук 

2012 рік – отримала вчене звання доцента кафедри зоогігієни та 

загального тваринництва  

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Етологія»,  «Технологія виробництва продукції 

птахівництва», «Технологія виробництва продукції бджільництва»,  

«Технологія переробки продукції бджільництва», «Технологія бджільництва» 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. 30 статей у фахових виданнях України, 1 стаття у журналі, що 

індексуються у наукометричній базі WebofScience, 3 навчальних посібників. 

Приймає активну участь у виконанні наукової теми: «Розробка селекційних 

та технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Державний реєстраційний номер 0119U101905 (06.2019-06.2024 рр.) 
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Програми стажування 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технології виробництва продукції тваринництва. Тема:  «Вдосконалення 

технологій виробництва продукції бджільництва; технологій переробки 

продукції бджільництва; технології виробництва продукції птахівництва». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 23.11.2020-11.12.2020, 90 годин. 

Свідоцтво СС 00493020/000041-20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра 

технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тема: 

«Вдосконалення технологій виробництва та переробки продукції 

тваринництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-

02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000016-21 від 02.04.2021 р. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної 

педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк 

та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 годин. Довідка 02-

01-351 від 04.10.2021 р. 

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, 

експертних груп Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2020-2021 н.р. 

Додаток до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації вд 

01.03.2021 № 32/ОД. 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукове консультування з питань ведення технології молочного 

скотарства (питання гігієни, санітарії та утримання тварин) Державного 

підприємства «Дослідне господарство «Покровське» селекційно-генетичного 

інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» 

(Одеська область, Біляївський район, с. Маринівка) з 03.02.2017 по теперішній 

час на договірних умовах згідно чинного законодавства на безоплатній основі. 

Довідка від 26.02.2020 р. 

 

http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._ekspertni_komisiyi_mon.pdf


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член громадської організації «Спілка Бджолярів Одещини» з 01.09.2017 р.  

Член громадської організації « Фундація жінок пасічниць» з 30.07.2020 р. 


