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Освіта 
1990 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

«Механізація сільського господарства» та отримав кваліфікацію «інженер-механік». 
Диплом з відзнакою. 

1994 рік – закінчив аспірантуру Одеського сільськогосподарського 

інституту. 

Освітня діяльність 
 Навчальні дисципліни: «Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогосподарського виробництва», частина ІІІ «Механізація технологічних процесів у 

рослинництві», «Сучасні засоби механізації в плодоовочівництві та виноградарстві»,  

«Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Експлуатація машин і 

обладнання», «Технічний сервіс в АПК»,  «Ремонт машин та обладнання», «Проектування 

підприємств технічного сервісу», «Інноваційні методи ремонту машин» 

    

Наукова діяльність 
Тема наукових досліджень: «Методи забезпечення ефективності та надійності 

складних технічних систем та обладнання в інноваційних та енергоощадних 

технологіях вирощування, збирання, переробки та очистки зернових та технічних 

культур».  

Виконавець наукової ініціативної теми: «Розробка новітніх технологій, 

обладнання, енергетичних, засобів та рекомендацій для їх використання в АПК» 

Державний реєстраційний номер 018U006007 (2019-2022 рр.). 

Автор та співавтор 143 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 31 

статті у фахових виданнях України, 2 статі у журналах, що індексуються у науко 

метричній базі Scopus, 18  статей у зарубіжних виданнях, 3 навчальні посібника. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях та експозиціях. 

 

Програми стажування 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти. Тема: «Створення електронного навчального курсу з дисципліни 

«Експлуатація машин та обладнання»; свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СС00493706/005777-18; дата видачі 23.03.2018 р.; обсяг – 150 годин (5 ECTS). 

 

Керівництво науковою роботою студентів - призерами 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, 

студентським науковим гуртком 

 Керівництво студентом Захаренко В.О., який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт) та був відзначений за інноваційні методи дослідження організаційним 

комітетом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, які пройшли у ІІ тур 

конкурсного відбору зі спеціальності 208 «Агроінженерія» Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. м. Харків, 

2019. 



 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Підвищення 

надійності та ефективності використання машин, технологічних комплексів та 

систем в аграрному виробництві» для  студентів спеціальності – 208 «Агроінженерія» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» ОДАУ. За результатами 

роботи наукового гуртка опубліковано в збірниках наукових праць і наукових журналах 

25 статей та тез.    

 Керівництво студентом Лисенко О.С. - здобувача другого (магістерського)  рівня 

вищої освіти  спеціальності 208  «Агроінженерія»– учасника наукового гуртка, який 

прийняв участь в міжнародній науковій конференції «Екологія і агротехнології – 

фундаментальна наука і практична реалізація», Болгарія, Софія, 21-22.10.2021р. з  

публікацією наукової статті в збірнику наукової конференції. 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 
 Наукове консультування  з питань впровадження  ресурсозберігаючих технологій 

та засобів механізації сільськогосподарського виробництва  Державній науковій установі 

«Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки і 

технологій», яка знаходиться в  селі Поташенкове  Роздільнянського району Одеської 

області з січня 2013 року по  теперішній час на безоплатних умовах. 

 

Зовнішні нагороди, почесні звання, 
відзнаки та сертифікати 

  
 УЧАСНИК ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / посвідчення: Серія А № 
055158, категорія I. МЕДАЛЬ учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в 
1986 році. У цьому статусі, як військовослужбовець прирівняний до ветеранів війни / 
посвідчення ветерана війни-інваліда війни: Серія ААБ № 016426. 
       ВІДЗНАКА – МЕДАЛЬ «25 РОКІВ ГЕРОІЧНОГО ПОДВІГУ» ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, Голова Одеської обласної державної адміністрації, 26 квітня 
2011р..  
 ДИПЛОМ за вагомі результати участі в IV Науковому конгресі 
«Сільськогосподарська техніка», Науково-технічна спілка машинобудування, Варна, 
Болгарія, 22-25 червня 2016 р. 
 ПОДЯКА Організаційного Комітету Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності 208 «Агроінженерія» Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за фахову 
підготовку студентських наукових робіт, які пройшли у ІІ тур конкурсного відбору. м. 
Харків, 2019.  

 Сертифікат учасника IV International Eurasian Agriculture and Natural Sciences 
Congress, 30-31 october 2020. 

Сертифікат учасника І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та 

молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р. 

Одеса, ОДАУ, 2021. 

Сертифікат учасника V International Eurasian Agriculture and Natural Sciences 

Congress, 23 october 2021. 

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ і Перше місце (Сертифікат) у конкурсі за інновації на 

міжнародній сільськогосподарській експозиції «АГРА-22» наукового устаткування: 

«Установка ультразвукового очищення соняшникової олії», Сільськогосподарська 

Академія, Софія, Болгарія, 21.03.2022 р.. 

  

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 
 Участь в  професійному об’єднанні автомобілістів,   громадської організації 
«Всеукраїнський союз автомобілістів» в Одеській області. 


	Освіта
	Наукова діяльність
	Програми стажування
	Керівництво науковою роботою студентів - призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, студентським науковим гуртком
	Наукове консультування установ, підприємств, організацій
	Зовнішні нагороди, почесні звання, відзнаки та сертифікати
	Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

