
Москалюк Інна Вікторівна 

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання: доцент 

Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації  – 15 років 

Адреса електронної пошти: inna4406@ukr.net 

 

Освіта 

1997 рік – закінчила Одеську національну академію харчових 

технологій за спеціальністю технологія консервування. 

2001 рік – закінчила аспірантуру в Одеській національній академії 

харчових технологій за спеціальністю технологія консервування. 

2004 рік – отримала диплом кандидата технічних наук 

2013 рік – присвоєне вчене звання доцента кафедри безпеки 

життєдіяльності 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці», «Охорона праці в галузі та цивільний захист» 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор 31 наукових та науково-методичних праць. 5 

посібників, 18 статей у фахових виданнях,  отримано 3 деклараційних 

патентів на винаходи, у 2020-2021 року підготувала студента іноземця на 

міжнародний конкурс наукових студентських робіт з отриманням 

сертифіката, у 2021-2022 разом з Сакуном підготували та відправили 2 

конкурсні роботи на міжнародний конкурс студентських наукових робіт. 

Тільки у 2020-2021 р. приймала участь у 2 Міжнародних науково-практичних 

(отримано сертифікати) та 3 науково-технічних конференціях (збірники тез). 

Проводиться роботу в постійно діючому науковому гуртку за темою «Аналіз 
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професійних захворювань, травматизму та пожеж, техніки безпеки в АПК, а 

також дослідження проблем цивільного захисту в Україні». Також за 2020-

2021 р. студенти під керівництвом Москалюк І. В., Сакуна М. М. виступали з 

доповідями на засіданнях круглого стола (4 доповіді), наукових 

конференціях студентів (9 доповідей), міжнародних он-лайн семінарах (3 

доповіді), приймали участь у виставках ОДАУ. Наукова робота подовжується 

і у 2021-2022 р.. За 2021-2022 р. разом з Сакуном М. М. приймали участь у 2х 

міжнародних конференціях з отриманням сертифікатів та збірників тез.   

 

Програми стажування 

Одеський національний політехнічний університет, довідка. Тема 

«Підвищення досвіду викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці сільськогосподарського виробництва», 26.05.2017 р. 

5 кредитів ЕСТS (150 год.) 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/007448-18.  

Реєстраційний номер 7448. Тема «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності», 8.10.2018 – 26.10.2018 р.; 5 кредитів ЕСТS (150 год.).  

«Головний навчально-методичний центр Держпраці». Посвідчення № 

364-19-15 від 18.10.2019; 1,3 кредитів ЕСТS (40 год.) 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукове консультування ТОВ «ОІЛ СТАРТ ПЛЮС» з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту з лютого 2018 року.  по 

теперішній час. 

 

 

 

 

 


