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Освіта  

1997 рік – закінчив Петрівський радгосп – технікуму, спеціальність «Ветеринарна 

медицина»  

2002 рік - закінчив Одеський державний аграрний університет за спеціальністю 

«Ветеринарна медицина», отримав кваліфікацію «лікар ветеринарної медицини». 

 

Освітня діяльність  

Навчальні дисципліни: «Фізіологія тварин», «Ветеринарна імунологія».  

 

Наукова діяльність 

2008 - захист кандидатської дисертації у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини і біотехнологій імені Степана Ґжицького, 

отримано науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».  

2016 - захист докторської дисертації у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України, отримано науковий ступінь доктора 

ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».  

Керівник наукової теми: «Механізми імунної відповіді у домашніх 

всеїдних в різні періоди онтогенезу» (термін виконання: 04.2021-12.2025, 

державний реєстраційний номер: 0121U110932). 

Автор та співавтор понад 120 наукових, винахідницьких та навчально-

методичних праць, з яких більше 50 – статті у наукових фахових виданнях, 5 

винаходів на корисну модель, 20  праць у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних SciVerse Scopus by Elsevier і Web of Science, 3 

монографії, 1 навчальний посібник, 1 практикум та прийнято участь у розробці 

колективної монографії. Участь у понад 30 наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, симпозіумах та конгресах.  

2 роки поспіль є почесним членом правління та співорганізатором 

Міжнародного Євразійського конгресу сільського господарства та 

природокористування (Республіка Туреччина, Україна). 

https://orcid.org/0000-0003-2907-9413


Програми стажування 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Срок 

підвищення: з 04 жовтня по 24 грудня 2021. Мета підвищення кваліфікації 

(стажування) – підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів 

викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу на 

кафедрі фізіології, патофізіології та біохімії Одеського державного аграрного 

університету, підвищення рівню знань стосовно фізіології, клінічної фізіології, 

патологічної фізіології та клінічної патологічної фізіології тварин та людини. 

Тема випускної роботи: «Дослідження лейкоцитарних змін у системі крові при 

інфекційних захворюваннях у цуценят». Загальний обсяг підвищення 

кваліфікації: 6 кредитів / 180 годин. 

Міністерство цифрової трансформації України, «Цифрові навички для 

вчителів», 3 години, сертифікат від 07.12.2021 

Prometheus, «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 60 

годин, сертифікат від 17.02.2022. 


