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Освіта  
1985 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Зоотехнія» та отримав кваліфікацію «Зооінженер». 

1988 рік – закінчив аспірантуру Одеського сільськогосподарського 

інституту.  

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Технологія молока і молочних продуктів»,  

«Біобезпека у тваринництві», «Гігієна с.-г. тварин». 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. 67 статей у фахових виданнях України, 2 статі у журналах, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science, 7 статей у 

зарубіжних виданнях, 1 монографія, 5 навчальних посібників, 10 патентів. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць Одеського ДАУ «Аграрний 

вісник Причорномор’я» (сільськогосподарські науки), включеного до Переліку 

наукових фахових видань України (наказ МОН України № 241 від 09 березня 2016 

року). 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференцій.   
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Участь у атестації наукових працівників 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 при Харківській 

державній зооветеринарній академії із захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата ветеринарних та кандидата с.-г. наук за 

спеціальностями 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» та 

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 08.804.03 при Дніпровському 

державному аграрно-економічному університеті із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 16.00.06 

«Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». 

Член редакційної колегії збірника наукових праць Одеського ДАУ «Аграрний 

вісник Причорномор’я» (сільськогосподарські науки), включеного до Переліку 

наукових фахових видань України (наказ МОН України № 241 від 09 березня 2016 

року). 

Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво здобувачами 

освітнього ступеня «доктор філософії». 

 

Програми стажування  

Вища школа бізнесу Національного університете Луї (м. Новий Сонч, 

Польша). Тема: «Організація навчального процесу, програми підготовки, 

інноваційні технології та наукова робота»; сертифікат № 171/2019/2020; дата 

видачі 28.02.2020 р.; обсяг – 180 годин (6  ECTS).  

ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» (Глобинський район, Полтавська 

область). Тема: «Практичне ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, 

заходами створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та 

менеджменту на репродукторних свинокомплексах та свинокомплексах з 

дорощування і відгодівлі поросят»; довідка про проходження стажування від 08 

жовтня 2021 року; обсяг – 30 годин (1  ECTS). 

ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (Болградський район, Одеська область). 

Тема: «Сучасні підходи до біобезпеки на свинарських комплексах та переробних 

підприємствах»; довідка про проходження стажування від 22 жовтня 2021 

року; обсяг – 90 годин (3  ECTS). 

 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 

Керівництво студенткою Олійник К.С., яка зайняла третє місце у IІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 



«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» в Одеському державному 

аграрному університеті, м. Одеса, 27 березня 2018 року. 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт, що 

виконуються за кошти замовника (ТОВ НВП «Аріадна» м. Одеса).  

 

Зовнішні нагороди та почесні звання 

Почесна грамота Голови Одеської обласної ради (2010 р.). 

 

Грамота департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації (2015 р). 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Асоційований член Всесвітньої наукової асоціації птахівництва Українське 

відділення. 

 

 


