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 Різничук Ігор Федорович 

 Освіта: вища, Одеський сільськогосподарський інститут, 1993 р. / 1994 р. 

 Спеціальність за освітою: зооінженер, економіст-бухгалтер 

 Науковий ступінь, вчене звання: кандидат с.-г. наук, доцент 

 Кандидат сільськогосподарських наук – 1997 р., доцент – 2001 р.   

 Тема: «Використання природничих цеолітів у годівлі норок» 

 Спеціальність: 06.02.02. – годівля тварин і технологія кормів 

 Працює на кафедрі з 1996 по 2016 роки, з 2020 року по теперішній час. 

 Викладає дисципліни: «Годівля с.-г. тварин», «Органічна годівля с.-г. 

тварин», «Технологія виробництва та зберігання кормів», «Технологія виробництва 

кормів та кормових добавок», «Наукові основи годівлі с.-г. тварин», «Сучасні 

технології виробництва кормів», «Наукові основи виробництва та використання 

кормових сумішей». 

 Наукові інтереси: Удосконалення існуючих та розробка нових рецептів 

кормових сумішей, їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин. 



 Освітньо-наукова програма підготовки аспірантів: «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва». 

 Різничук І.Ф. є автором та співавтором понад 70 науково-методичних 

праць, з яких 50 – науково-публіцистичні статті, 25 – методичні вказівки і 

рекомендації, 3 – навчальні посібники. 
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Керівництво аспірантами: 

 

 Терземан Дмитро Леонідович – аспірант, тема: «Теоретичні аспекти та 

експериментальне обґрунтування використання в раціонах качок білково-

вітамінних добавок», період навчання 2018-2022 роки.  

 

 

 Досвід практичної роботи за спеціальністю: Директор ТОВ «Українські 

технології в годівлі тварин» (2010 р. - 2019 р.). Керівник у Фізична особа-

підприємець Різничук Ігор Федорович (2006 р. – по теперішній час). 

 Виробнича діяльність пов’язана із отриманою кваліфікацією зооінженера, 

економіста-бухгалтера, спеціальністю годівля тварин і технологія кормів, а також з 

використанням передового досвіду з інтенсифікації технології виробництва кормів 

й організації годівлі тварин, здобутого за період проходження стажування в умовах 

аграрного виробництва Німеччини, Англії та співпраці із сільськогосподарськими 

підприємствами України. 

 


