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Освіта 

1997 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю «Ветеринарна медицина» та отримав кваліфікацію «Лікар 

ветеринарної медицини» 

2002 рік – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії (PhD) – ветеринарна хірургія, Національний 

університет біоресурсів та природокористування України 

2017 рік – захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктор ветеринарних наук – ветеринарна хірургія, Білоцерківський 

національний аграрний університет 

  

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Загальна і спеціальна хірургія», «Хірургічні 

хвороби тварин з анестезіологією та невідкладна допомога», 

«Експериментальна хірургія хвороб дрібних тварин», «Сучасні методи 

діагностики та лікування хірургічних хвороб тварин». 

 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової ініціативної теми кафедри: «Моніторинг 

появи, поширення та перебігу хірургічних та акушерсько-гінекологічних 

захворювань, вивчення патогенезу, розробка ефективних методів діагностики, 

лікування і профілактики захворювань на півдні України». 

Відповідальний виконавець завершеної наукової теми: «Нанотехнології 

при ураженні кісток собак». - № держ. реєстрації  0112U003034. – з 01.2012р. 

по 01.2017р. 

Член науково-методичної комісії № 10 (211 Ветеринарна медицина) 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України з 2019р. по 

теперішній час (Наказ МОН України № 286 від 01.04.2022р.). 

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, 

у т.ч. 51 стаття у фахових виданнях України, 1 стаття у журналі, що 

індексується у наукометричній базі Web of Science, 2 колективні монографії, 2 

посібника. 

Участь в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7772-8679


Програми стажування 

З 21 грудня 2020 року по 12 квітня 2021 р. пройшов підвищення 

кваліфікації (стажування) у University of Technology, Katowice (Польща) 

загальною кількістю 180 годин (Сертифікат про підвищення кваліфікації № 

#52/04/2021). 

18 вересня 2021 року отримав свідоцтво рівня В2, який підтверджує 

достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою 

(Свідоцтво №47Y86X519DP07). 

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

60 годин, сертифікат від 16.02.2022 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Одеського обласного осередку Асоціації спеціалістів ветеринарної 

медицини України. (довідка №17 від 01.09.2021р). 

 

 


