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Освіта 

2001 рік закінчив Білоцерківський державний аграрний університет у 

2001 році за спеціальністю 7.130501 «Ветеринарна медицина», ОР «спеціаліст» 

і здобув кваліфікацію лікар ветеринарної медицини. 

2015 рік – захищено дисертаційну роботу 15 вересня 2015 року на 

засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 у Національному науковому 

центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за 

спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 

хвороби та імунологія, на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 

2015 р. отримано диплом кандидата наук ДК № 032148. 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Внутрішні 

хвороби тварин». 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри: 

Тематичного плану кафедри «Розробка ефективної схеми діагностики та 

профілактики при асоційованих інфекціях сільськогосподарських тварин з 
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https://orcid.org/0000-0003-2872-6308


використанням сучасних дезінфікуючих препаратів» (номер державної 

реєстрації 0116U000974); Також науковим співвиконавцем наукової роботи за 

на тему «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій 

птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду 

нового синтезу та лазерного випромінювання» за кошти державного бюджету 

(№ Держреєстрації 0116U003339). 

Має 56 публікацій, з них 38 наукові та 18 навчально-методичного 

характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також 7 патентів України на 

корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 40 праць, з них 15 

наукових та 20 навчально-методичного характеру, (у т.ч. 3 статі у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science та Scopus, 12 

статей у фахових виданнях). Отримано 4 патентів України на корисну модель, 

4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Участь в наукових 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Програми стажування 

Інститут ветеринарної медицини ННАН України. Програма «Актуальні 

питання емерджентних хвороб в Україні». Курс аудиторних занять обсягом 16 

годин. Термін: з 06.06.19 року по 08.06.19 року. Реєстраційний номер 

посвідчення № 4/13. 

Національна академія аграрних наук України. Черкаська дослідна 

станція біоресурсів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 22-05 від 25 

лютого 2022 року. З напрямку наукових досліджнь сільського господарства: 

Тваринництво, економіка, екологія «Стратегія розвитку галузей тваринництва» 

40 год.  

Сертифікат стажування у of completion of scientific and pedagogic 



internship on the topic PROBLEMS AND PROCESS OF REFORMING 

EDUCATION IN THE FIELD OF NATURAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU  

COUNTRIES  November 4-December 13, 2019 (Wloclawek, Republic of Poland). 

Сертифікат стажування forexcellent execultion of training course 

«Management and Veterinary Medicine» in the Academy of Management and 

Administration in Opole (Poland). The content of the training was: «Protection of 

Intellectual Property Rights in Veterinary Medicine Ukraine and in the European 

Union». The total training period is three months: from 1 December, 2019 to 29 of 

February, 2020/ Total-150 hours. 

 


