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Освіта 
1989 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

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

1995 рік – закінчив аспірантуру Одеського сільськогосподарського 

інституту. 

Освітня діяльність 
 Навчальні дисципліни:  «Сільськогосподарські машини», «Теоретична механіка», 

«Біопаливо», «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського 

виробництва», частина ІІІ «Механізація технологічних процесів у рослинництві», 

«Експлуатація машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК»,  «Ремонт машин та 

обладнання». 

Наукова діяльність 

Тема наукових досліджень: «Технічна діагностика в системі технічного 

обслуговування і підвищення надійності роботи машин».  

Автор та співавтор біля 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 10 

статей у фахових виданнях України, 6  статей у зарубіжних виданнях. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Програми стажування 
Одеський національний політехнічний університет. Тема: «Технічний сервіс машин 

та обладнання». Довідка про підвищення кваліфікації № 912/03-07; дата видачі 

10.07.2020 р.; обсяг – 180 годин (6 ECTS). 

 

Керівництво науковою роботою студентів - студентським 

науковим гуртком 

  Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Підвищення 

надійності та ефективності використання машин, технологічних комплексів та 

систем в аграрному виробництві» Секція 2:«Проектування технічних 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 8 

статей та тез.    

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

 Наукове консультування   з питань технічного забезпечення працездатності 
тракторів та сільськогосподарських машин 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 2014 
року по  теперішній час на безоплатних умовах. 

Відзнаки та сертифікати 
 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. 
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