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Освіта 

1990 рік – закінчив з відзнакою Сумський сільськогосподарський інститут 

(нині – Сумський національний аграрний університет) за спеціальністю 

«Ветеринарія» та отримав кваліфікацію – «Ветеринарний лікар». 

1996 рік – кандидат ветеринарних наук, спеціальність 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, імунологія та мікологія. 

1999 рік – доцент кафедри інфекційної патології. 

2015 рік – доктор ветеринарних наук, спеціальність 16.00.02 – патологія, 

онкологія і морфологія тварин. 

2020 рік – професор кафедри епізоотології та паразитології. 

 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: Сучасні методи діагностики, лікування та 

профілактики заразних хвороб тварин; Діагностика, лікування та профілактика 

паразитарних хвороб тварин; Виготовлення, контроль і застосування ветеринарних 

біологічних препаратів; Інфекційні та інвазійні хвороби дрібних тварин; 

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право. 

 

Наукова діяльність 

Співвиконовець наукової теми кафедри: «Прогностична оцінка епізоотології 

інфекційних хвороб тварин та птиці, розробка методів, засобів та організаційних 

принципів їх профілактики і ліквідації на Півдні України». 

Виконавець наукових ініціативних тем кафедри: «Моніторинг 

токсикологічних показників у кормах для домашніх тварин», 2020 рік. 

«Удосконалення технології виробництва продукції тваринництва з урахуванням 

існуючих та розробкою нових рецептів кормових сумішей. Проведення 
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епізоотичного обстеження господарства та заходів по відтворенню великої рогатої 

худоби», 2021 рік. «Удосконалення існуючих та розробка нових методів 

профілактики заразних хвороб тварин та заходів по відтворенню великої рогатої 

худоби», 2022 рік. 

Опубліковано понад 150 наукових праць, 10 винаходів, співавтор 12 

навчальних посібників, підручників та монографій, а також 7 методичних 

рекомендацій навчального та виробничого характеру. З 2004 року є членом 

професійної організації лікарів ветеринарної медицини: «Асоціація спеціалістів 

ветеринарної медицини України». 

Регулярно приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових 

конференціях. 

 

Програми стажування 

1. 2019 рік. Отримав сертифікат рівня В2, який підтверджує достатньо 

високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою. 

2. Підвищення кваліфікації шляхом стажування у 2020 році, відповідно 

до програми «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні 

технології та наукова робота» на базі Вищої школи бізнесу Національного 

університету Луї у м. Новий Сонч, республіка Польща. 

3. 2021 рік. Підвищення кваліфікації на базі Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. Тема: «Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб 

тварин різних видів; ветеринарне законодавство України та міжнародне 

ветеринарне право». Обсяг підвищення кваліфікації 180 годин (6 кредитів).  

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Починаючи з 2017 року приймає участь у консультуванні господарств 

Одеської області з питань розробки нових методів діагностики і профілактики 

заразних хвороб тварин та заходів по удосконаленню існуючих, з урахуванням 

технологічних потреб виробництва продукції тваринництва конкретного 

господарства. 

 

Державні відзнаки та нагороди 

Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України 

«Знак пошани». 
 


