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Освіта – у 1999 році з відзнакою закінчив Харківський зооветеринарний 

інститут за спеціальністю «Зооінженерія». 

Аспірантура -  з 1999 по 2002 рр. навчався в аспірантурі Інституту 

тваринництва УААН (м. Харків) за спеціальністю 06.02.01 - розведення, 

селекція та відтворення сільськогосподарських тварин. У 2003 році захистив 

кандидатську дисертацію на тему “Комбінаційна здатність маток нової 

української м’ясної породи свиней у поєднанні з кнурами різних генотипів”.  

Докторантура – у 2017 році захистив докторську дисертацію на тему 

«Теоретичне обґрунтування та практична реалізація методів підвищення 

генетичного потенціалу продуктивності свиней”. 

Досвід роботи 

З 1999 року – працював на посадах починаючи від молодшого до старшого 

наукового співробітника в лабораторії виробництва свинини Інституту 

тваринництва УААН;  

2004 рік – очолив лабораторію виробництва свинини Інституту 

тваринництва УААН.  

З вересня 2004 року – робота на посаді доцента Дніпропетровського 

державного аграрного університету, заступника декана з виховної та наукової 

діяльності. Разом з тим продовжував наукову роботу на посаді старшого 

наукового співробітника (за сумісництвом) в Інституті тваринництва 

центральних районів України УААН.  

2008 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри розведення і генетики 

сільськогосподарських тварин.  

2009 рік – завідувач лабораторії виробництва свинини,  

2018 року – завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у 

дрібному тваринництві та конярстві. 

2020 рік – заступник директора з наукової та інноваційної діяльності 

Інституту  тваринництва НААН.  

Вересень 2021 рік – переведено на посаду заступника директора з наукової 

роботи Інституту тваринництва НААН.  
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Жовтень 2021 рік – виконуючий обов’язки заступника директора з наукової 

роботи ІТ НААН.  

Листопад 2021 рік – по теперішній час – виконуючий обов’язки директора 

Інституту свинарства і АПВ НААН. 

Здобутки 

Національна академія агарних наук України «Почесна грамота», за 

багаторічну працю, професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня заснування 

НААН, 2018 рік.   

Національна академія агарних наук України «Подяка», за особистий внесок 

в підгалузі тваринництва, за значну роботу щодо організації прийому 

переселенців та з нагоди Дня науки, 2022 рік. 

Публікації – 270 наукових праць, серед яких 5 рекомендацій та 

бібліографічних покажчиків, 4 програми селекції, розвитку та концепції, 3 

патенти на винахід, 4 монографії та державні племінні книги тварин. Активно 

працює у створенні навчально-методичних посібників. 

Обов’язки  - голова вченої ради ІС і АПВ НААН; голова координаційно – 

методичної ради ІС і АПВ НААН; член редколегій  фахових наукових журналів 

«Науково-технічний бюлетень ІТ НААН», «Вісник аграрної науки» та 

«Аграрний вісник Причорномор’я»; член вченої ради Інституту тваринництва 

НААН; член спецради Д65.356.01 при ІТ НААН. 

 

 


