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Освіта 

1992 рік – закінчив Одеський державний сільськогосподарський 

університет за спеціальністю «Ветеринарія», отримав кваліфікацію 

ветеринарного лікаря. 

1996 рік ‒ закінчив аспірантуру Одеського державного 

сільськогосподарського університету 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», 

«Глобальна паразитологія», «Сучасні методи діагностики, лікування та 

профілактики паразитарних хвороб тварин» 

 

Наукова діяльність 

Автор 300 наукових праць, серед них 6 монографій, 2 навчальні 

посібника, 30 навчально-методичних праць, у т.ч. 7 праць у виданнях, які 

входять до наукометричної бази даних Scopus або Web of Science. Отримав 2 

авторських свідоцтва та 25 патентів України на винахід та корисну модель. 

 

Програми стажування 

1. Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. Тема: «Епізоотологія та інвазійні 

хвороби тварин: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики 

паразитарних хвороб тварин і птиці». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 4.10.2021‒24.12.2021, 180 годин, Свідоцтво ПК № 

00493675/048967-21 від 24.12.2021 р. 

2. Сертифікат від 16-18 квітня 2022 р. 6th International Scientific and 

Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern 

Aspects» Tallinn, Estonia. Тема: «Моніторинг ектопаразитів Dactylogyrus 

vastator риби в ставах Одеської області», 12 годин. 
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3. Сертифікат від 19-20 квітня 2022 р. 5th International Scientific and 

Practical Conference «Current Issues and Prospects for The Development of 

Scientific Research», Orléans, France. Тема: «Morphological parameters of rabbit 

blood during migration of Cysticercus pisiformis”, 18 годин. 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукова консультація ДП ДГ ЕБ «Дачна» СГІ-НЦНС» Біляївського 

району, СВК «Криничне» Болградського району, ФОП Манько 

Роздільнянського району Одеської області. 

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН 

Член експертної ради ДАК МОН України з ветеринарної медицини та 

зоотехнії з 2014 р. по теперішній час (наказ МОН України № 78 від 27 січня 

2014 р.). Член редакційної колегії Міжвідомчого тематичного наукового 

збірника «Ветеринарна медицина» входить до «Переліку наукових фахових 

видань України» згідно наказу МОН України № 261 від 06.03.2015 р. 


