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2.

Освіта та
кваліфікація



Український
державний
педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова, 1996 рік –
«педагогіка і психологія» (дошкільна).



Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
1998 рік – «українська мова та література»
«вчитель української мови та літератури».



Вінницький
національний
аграрний
університет, 2018 рік «Право» ступінь
«магістр»
–
«професіонал
в
галузі
правознавства,
прокурорського
нагляду,
правосуддя та правоохоронної діяльності».

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук на
тему: «Діяльність академіка П.П. Сушкіна в
контексті розвитку біологічної науки (остання
чверть XIX ст. перша третина XX ст.)»,
спеціальність – 07.00.07. Історія науки і техніки.
Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник, заслужений працівник
сільського
господарства
України,
членкореспондент УААН Рижук Сергій Миколайович
3.

Підвищення
кваліфікації

4.

Міжнародний досвід

5.

Особисті нагороди

6.

Перелік
найвагоміших
праць

з 16.02.2015 р. – по 13.03.2015 р.
Управління статистики у Вінницькій області
м. Вінниця – сертифікат;
з 06.04.2015 р. по 17.04.2015 р.
Київський національний торговельно-економічний
університет (кафедра правознавства) м. Київ –
сертифікат

1. Слободиська О.А.
Інтеграція
масового
відкритого онлайн-курсу у самостійну роботу
студентів.
Наукові
записки
Вінницького
державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка та
психологія: збірник наук. праць. – Випуск 51/
Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця:
ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С. 67-71 (фахове
видання) (0,25 друк.арк.);
2. Слободиська О.А. Щодо питання наслідків дії
мораторію
на
купівлю-продаж
землі
сільськогосподарського
призначення.
[Електронне
наукове
фахове
видання].
Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4.
С. 217-219.
URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/62.pdf.
(заг.
обсяг 0,4 друк. арк) (IndexCopernicus (IC)
(фахове видання);
3. Слободиська О.А. Основні точки зору про стан
та перспективи розвитку законодавства про обіг
земель сільськогосподарського призначення.
Вісник Національної академії Державної
прикордонної служби України. Серія: Юридичні
науки.
2018.
Вип.2.
URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_2_9.
(фахове видання);
4. Киричук А.С.,
Слободиська О.А.
Правова
природа інтелектуальної власності в контексті

цивільних правовідносин [Електронне наукове
фахове
видання]. Порівняльно-аналітичне
право.
2019.
№
1.
С.
108-110.
URL: http://http://www.pap.in.ua/1_2019/30.pdf.
(заг. обсяг 0,4 друк. арк.,/ 0,2) (IndexCopernicus
(IC) (фахове видання);
5. Слободиська О.А. Загальна характеристика
законодавства
про
обіг
земель
сільськогосподарського призначення. Zbornіk
recenzovanch vedeckych prac s medzinarodnou
učasťou: Socsalne a psychologicke aspekty
globalneho trhu prace. Kosice, 2018. P. 343-347–
157. CD-ROM. ISBN 978-80-553-2739-6
7. Досвід роботи

1997 – 1999 рр. – Вінницький державний
медичний
університет
ім. М.І. Пирогова,
викладач кафедри українознавства;
2002 – 2012 рр. – Вінницький державний
педагогічний
університет
ім. М.М. Коцюбинського
старший
викладач
кафедри психології;
2008 – по т.ч. – Вінницький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, доцент кафедри
права / завідувач кафедри психології, соціології та
права / начальник навчального відділу.
У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента
кафедри психології та соціології – атестат №12 ДЦ
№ 035628.

