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Освіта  Улизько Сергій Іванович закінчив Одеський сільськогосподарський 

інститут у 1980 році за спеціальністю «Ветеринарний лікар». З 1993 року 

працював доцентом кафедри, з 2016 - завідувачем кафедри, а з 2021 по 

теперішній час доцентом кафедри. 

 У 1990 році – захищено дисертаційну роботу на засіданні спеціалізованої ради 

К.120.71.05 в Українській ордена Трудового Червоного Прапора 

сільськогосподарській академії м. Київ за спеціальністю 16.00.01 – діагностика 

і терапія тварин. 

Освітня діяльність 

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

хвороби тварин», «Хвороби дрібних тварин», «Спеціальна пропедевтика, 

терапія і профілактика хвороб тварин». 

Наукова діяльність 

Керівник  наукової ініціативної теми кафедри: державний реєстраційний 

номер 0117U005234 №, дата супровідного листа 01-16/01-1976; 22.11. 2017. 

Індекс УДК 619:098:636(477,7). Дослідження патогенезу хвороб, спричинених 

порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в 

умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та 

профілактики.   

Є співавтором посібника та підручника. Має більше 60 публікацій, з них 
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45 наукові та 18 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, 

опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (у 

т.ч. 3 статі у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web 

of Science). Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.  

Був опонентом двух кандидатських дисертацій.  

Керівник діючого наукового студентського гуртка «Ескулап» з 

дисципліни «Внутрішні хвороби тварин».  

Програми стажування 

1. З 01 грудня  по 30 грудня 2016 року пройшов стажування в лабораторії 

ветеринарної санітарії, токсикології та дезинфекції на Одеській дослідній 

станціі ННЦ «ІЕКВМ» НААН України (національного наукового центру: 

інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини).  

2. З 08 жовтня по 26 жовтня 2018 року пройшов підвищення кваліфікації в 

Національному  університеті біоресурсів і природокористування України ННІ 

післядипломної освіти. м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/007464-18. Дата видачі 26.10. 2018. 

3.З 27 жовтня по 28 жовтня 2020 року пройшов освітній онлайн-проект для 

викладачів «Курс PowerPoint». Обсяг – 8 академічних годин: 4 години 

теоретичне заняття; 4 години практичне заняття. Сертифікат виданий 

директором відділу «Люди і культура» Оленою Войтенко.  

4. З 6 – 22 квітня 2021 року взяв участь у навчальних вебінарах з клінічної 

гастроентерології собак та котів. Всього 4,5 годин (0,15 кредити ЕКТС).  

5. З 19 квітня по 28 травня 2021 року пройшов підвищення кваліфікації в 

Дніпровському державному аграрно-економічному університеті. Обсяг – 180 

годин (6 кредитів). Свідоцтво про підвищення кваліфікації: ПК № 

00493675/048790-20. 

 

 


