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Освіта   

 В 1986 році закінчив  Одеський політехнічний інститут, спеціальність: 

технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, 

(інженер – механік). ОКР Спеціаліст. 

 Очну аспірантуру  в Одеському політехнічному  інституті  – 1990рік. 

Освітня діяльність  

Навчальні дисципліни: « Інженерна механіка », «Технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство»,  « Механіка матеріалів і 

конструкцій», «Теоретична механіка»,  «Теплотехніка та гідравліка», «Аналіз 

технологічних систем», «Іноваційні агроінженерні технології», «Біопалива». 

  

Наукова діяльність  

Науковий керівник  теми: «Використання гідродинамічних апаратів у 

технологічних процесах АПК » Державний реєстраційний номер 

0119U101880   (2018-2021 рр.). 

Автор та співавтор понад 168 наукових та навчально-методичних праць, 

у т.ч. 57 статей у фахових виданнях України, 5 статей у журналах, що 

індексуються у наукометричній базі  SCOPUS,  38 авторських свідоцтв та 

патентів на корисну модель, 4 монографії,  11 навчальних посібників.  

          Технічний редактор наукового видання «Agrarian  bulltin of Black  sea 

littoral», включеного до переліку наукових фахових видань України ISSN  

2707-1154/  ISSN  2707-1162. 

  

Участь у атестації наукових працівників  

Офіційний опонент.  Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук.. Спеціальність 05.02.08. Технологія 

машинобудування.. Спеціалізована вчена рада Д 41.052.02. 31 березня 2017 

р. 

Офіційний опонент.  Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук.. Спеціальність 05.02.08. Технологія 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=QuD5JhMLmP8bJriwF2m


машинобудування.. Спеціалізована вчена рада Д 41.052.02. 25 вересня 2009 

р. 

Офіційний опонент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук.. Спеціальність 05.02.08. Технологія машинобудування.. 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.02. 19 травня 2006 р. 

 

Програми стажування   
Національний університет Біоресурсів і природокористування України. 

Тема:  Технічний сервіс. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

004933706|007465-18 від 8.10. 2018. 

Національний  науковий  центр «Інститут виноградарства і виноробства 

імені В.Є. Таїрова» НААН України з «24» травня 2021 року по «23»  липня 

2021. Тема: Техніка, обладнання , технологічні лінії та їх проектування 

Свідоцтво № 258   від 23 липня 2021 року. видане Національним  науковим  

центром «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та  

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт  

Постійно діючий науковий студентський гурток: Протокол засідання 

кафедри № 1 від   31.08.2021р. «Технічний сервіс, обладнання та  переробка  

продукції АПК» 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій  
  

Консультаційні послуги:   Інженерна Академія  України (Одеське 

Відділення) , ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова,   

на безоплатній основі. 

 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю  

Член «Всеукраїнської асоціації з прикладної геометрії», починаючи з 20 

листопада 2019 року по теперішній час. 


