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Освіта 

1994 рік – закінчив факультет ветеринарної медицини Одеського 

сільськогосподарського інституту та отримав кваліфікацію лікаря 

ветеринарної медицини. 

2003 рік – закінчив аспірантуру Одеського державного аграрного 

університету. 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Екотрофологія», «Санітарна екологія», 

«Етологія тварин», «Безпечність і якість харчових продуктів», «Безпечність і 

якість продукції АПК» і «Управління якістю і безпечністю харчових 

продуктів». 

 

Наукова діяльність 

Співвиконавець наукової ініціативної теми кафедри: «Моніторинг 

безпечності і якості продукції тваринного походження та удосконалення 

методик його здійснення»; ДРН УкрІЕНТ 0106u003464. 

Автор та співавтор понад 75 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. 50 статей у фахових виданнях України, 2 статті у журналі, що 

індексується у наукометричній базі Web of Science. Участь в наукових 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

 

Програми стажування 

12.03-23.03.2018 року НУБіП України ННІ післядипломної освіти. Тема: 

«Науково-педагогічні та педагогічні працівники аграрних ВНЗ зі створення 

електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному 

процесі» Свідоцтво СС 00493706\005774-18. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Випускна 

робота: «Вдосконалення системи управління безпечності та якості харчових 

продуктів та продовольчої сировини». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. 

  

mailto:gorobeyam@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=YJ1y8tsAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=YJ1y8tsAAAAJ
https://publons.com/researcher/4261856/alexey-gorobey/
https://orcid.org/0000-0001-8547-9257


Горобей Алексей Михайлович 

Должность: доцент кафедры ветеринарной гигиены, санитарии и 

экспертизы 

Научная степень: кандидат ветеринарных наук 

Ученое звание: доцент 
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Образование 

1994 год – окончил факультет ветеринарной медицины Одесского 

сельскохозяйственного института и получил квалификацию врача 

ветеринарной медицины. 

2003 год  – закончил аспирантуру Одесского государственного 

аграрного университета. 

 

Образовательная деятельность 

Учебные дисциплины: «Экотрофология», «Санитарная экология», 

«Этология животных», «Безопасность и качество пищевых продуктов», 

«Безопасность и качество продукции АПК» и «Управление качеством и 

безопасностью пищевых продуктов». 

 

Научная деятельность 

Соисполнитель научной инициативной темы кафедры: «Мониторинг 

безопасности и качества продукции животного происхождения и улучшение 

методик его исполнения»; ДРН УкрІЕНТ 0106u003464. 

Автор и соавтор более 75 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 

50 статей в профессиональных изданиях Украины, 2 статьи, которые 

индексируются  наукометричной базе Web of Science. Участвовал научных 

международных и всеукраинских конференциях. 

 

Программы стажировки 

12.03-23.03.2018 года НУБиП Украины ННИ последипломного 

образования. Тема: «Научно-педагогичные и педагогичные работники ВУЗ 

которые создают электронные образовательные курсы, и методы их 

использования в образовательном процессе». Свидетельство СС 

00493706\005774-18. 

Днипровський государственный агро-экономичный університет. Тема 

работы: «Улучшение системы управления безопасности и качества пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». 01.06.2021-16.07.2021, 180 часов. 
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