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Тема дисертаційної роботи: 
«Продуктивність і адаптаційна здатність мериноленд – асканійських м'ясо-

вовнових овець, одержаних від матерів різних типів конституції» 

 

Керівник: д.с.н., професор  Китаєва Алла Павлівна 

Термін навчання в аспірантурі: 01.09.2018 – 31.08.2022 рр.  
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* Член Міжнародної федерації аграрних журналістів (IFAJ) 

* Член Союзу аграрних журналістів України (САЖУ) 

Творчі успіхи: 

* Переможець міжнародного конкурсу серед аграрних журналістів світу в 

номінації «Молодий Лідер-Журналіст року 2013» (Аргентина, Буенос-Айрес); 

* Переможець в номінації «Журналіст року» в Рейтингу популярності людей 

та подій Півдня України «Народне визнання — 2017» (Одеса); 

* Спеціальний диплом XVII Міжнародного телефестивалю «Агро Світ» - «За 

професійну популяризацію аграрної тематики в телеефірі» (Житомир 2010). 

Нагороди: 

* Грамота Міністра аграрної політики з нагоди Дня працівників сільського 

господарства (2008 р.); 

* Золота Відзнака Голови Одеської обласної держадміністрації з нагоди Дня 

працівників сільського господарства (2010 р.); 

* Медаль Асоціації фермерів та приватних землевласників з нагоди 20-річчя 

Фермерського руху в Україні (2010 р.) 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

 Стаття на тему “Використання баранів породи Мериноленд для 

підвищення м’ясної продуктивності навіптонкорунних овець”  та друк в 

Науково-теоретичному фаховому журналі “Науковий вісник “Асканія-

Нова” Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова 

"Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного 

центру з вівчарства (2018 р). 

 

 Стаття на тему “Використання баранів породи мериноландшаф для 

покращення продуктивних якостей місцевих порід овець в умовах ПП 

«Агро-ДІС» Ананьївського району, Одеської області” та друк в 

збірнику Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

(2019 р). 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:  



 Участь в Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні 

аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», 

який відбувся на базі Миколаївського національного аграрного 

університету на факультеті технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології на базі кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва. 

 

 Участь у Міжнародній конференція «Розвиток вівчарства у світі», який 

відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету 

на факультеті технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та біотехнології на базі кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва. 

 

 Участь в науково-практичній Міжнародній конференції «Теорія та 

практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції» 

(Дніпровський державний аграрно-економічний університет) та виступ 

на тему «Роль ЗМІ в маркетингу галузі вівчарства». 

 

 Участь у Міжнародній конференції з перспектив розвитку м’ясного та 

м’ясо-молочного вівчарства, яка пройшла в рамках міжнародної 

виставки з тваринництва «SPACE 2019» (місто Ренн, Франція).  

 

 Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з розвитку 

м’ясного та молочного вівчарства, яка пройшла в рамках міжнародної 

виставки «САММІТ З ТВАРИННИЦТВА 2019» (місто Клермон-

Ферран, Франція). 

 

 Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з розвитку 

м’ясного, м’ясо-молочного, м’ясо-вовнового, смушкового та вовнового 

вівчарства, яка пройшла в рамках міжнародної виставки «AgroExpo 

2020» (місто Ізмір, Туреччина). 
 


