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Карунський Олексій Йосипович 

Освіта : вища, 1966 р. Українська сільськогосподарська академія.    

                          1969 р. Київська сільськогосподарська академія 

 

Спеціальність за освітою: вчений зоотехнік, ветеринарний лікар 
 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор с.-г. наук, професор 

 

Кандидат сільськогосподарських наук – 1962 р. тема «Использование 

различных солей микроэлементов в рационах свиней». 

Доктор сільськогосподарських наук – 1990 р. «Разработка системы 

использования нетрадиционных кормов в кормлении сельскохозяйственных 

животных». Спеціальність 06.02.02 –  годівля тварин і технологія кормів,  

Працює на посаді професора кафедри годівля с.-г. тварин з 1991 р., яку 

свого часу було перейменовано на кафедру генетики, розведення та годівлі с.-

г. тварин. 

Заслужений діяч науки и техніки України, 2004 р. 

  



Викладає дисципліни: «Годівля с.-г. тварин та технологія кормів», 

«Годівля високопродуктивних тварин», «Ефективна годівля с.-г. тварин і 

хутрових звірів», «Технохімічний контроль кормів і кормових добавок» 

Наукові інтереси: Основний напрямок наукової діяльності – 

Удосконалення сучасних та розробка нових рецептів  комбікормів, преміксів, 

кормових добавок та препаратів на основі біологічно активних речовин корму 

та їх вплив на продуктивність сільськогосподарських тварин. 

 

Освітньо-наукова програма підготовки аспірантів: Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 

Карунський О.Й. є автором та співавтором понад 200 науково-

методичних праць, з яких 140 – наукові та науково-публіцистичні статті, 60 – 

методичні вказівки і рекомендації, 3 – навчальні посібники. 
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