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ОСВІТА:  

2001 р. – закінчив державний технічний університет сільського господарства 

і отримав диплом спеціаліста, з відзнакою, за спеціальністю «Механізація 

сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера механіка; а також 

диплом магістра за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподар-

ського виробництва»; 

з листопада 2001 року навчався в аспірантурі; 

у 2010 році захистив дисертаційну роботу за спеціальністю «05.05.11 машини 

і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» на тему: «Розроб-

ка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів 

сільськогосподарських машин», та здобув науковий ступінь кандидата тех-

нічних наук; 

у 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри; 

у 2021році закінчив Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди і отримав диплом магістра з відзнакою, за спеціаль-

ністю: «Менеджмент» та здобув професійну кваліфікацію: «Керівник 

підприємства, установи та організації». 

 

КАР’ЄРА:  

з 2002 по 2004 рр. працював викладачем технічної механіки у Технікумі мо-

лочної промисловості ХНТУСГ (за сумісництвом); 

з 2004 р. – спеціаліст І категорії кафедри ремонту машин ХДТУСГ за 

сумісництвом; 

з 2006 р. – лаборант кафедри ремонту тракторів, автомобілів і сільськогоспо-

дарських машин ХНТУСГ ім. Петра Василенка; 

з червня 2006 року – старший лаборант кафедри ремонту тракторів, авто-

мобілів та сільськогосподарських машин; 

з 2009 року переведений на посаду асистента кафедри ремонту тракторів, ав-

томобілів і сільськогосподарських машин ХНТУСГ ім. Петра Василенка; 

з 2011 року доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка; 

з березня 2021року і по теперішній час працює виконуючим обов’язки дирек-

тора державного підприємства «Чутове» Полтавської області; 

з 2021 року працює доцентом кафедри сервісної інженерії та технології ма-

теріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка ДБТУ за сумісництвом. 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

викладає такі дисципліни: «Спеціалізований рухомий склад», «Техніка тран-

спорту АПК;експлуатація та ремонт», «Використання спеціальних машин у 



виробничих системах підприємств», «Захист від корозії технологічних засо-

бів у тваринництві», «Захист від корозії в машинобудуванні», «Технічний 

сервіс транспортних засобів»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерсь-

кого) РВО; 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

сфера наукових інтересів: розробка технології і обґрунтування параметрів 

відновлення деталей машин і засобів механізації сільськогосподарського ви-

робництва; 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано близько 100 наукових праць, в тому числі статті, що індексу-

ються в наукометричних базах Scopus та Web of Science та 7 Деклараційних 

патентів України на корисну модель 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

виконавець НДР на тему: «Розробка та впровадження технологічних процесів 

виготовлення, відновлення та зміцнення деталей машин з метою підвищення 

експлуатаційної стійкості, надійності та довговічності технічних об'єктів» – 

2021 р.; 

керівництво науково – дослідною роботою студентів із виконанням ними 

конкурсних студентських наукових робіт 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2004 – 2006 рр. – стажування в Данії; 

9 – 13 грудня 2019 року – участь у роботі групи експертів делегованих за іні-

ціативою Міністерства закордонних справ України у ході спільного робочого 

візиту до м. Гертогенбос (Королівство Нідерланди) для участі у щорічній ви-

ставці AgriFoodTech 2019. Присвяченій новітнім технологіям у агропромис-

ловому секторі 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

Почесна грамота Харківської міської батьківської ради за сприяння у прове-

денні громадського контролю за реалізацією освітніх проектів та цільових 

програм в системі освіти міста Харкова; 

Подяка за плідну співпрацю в команді експертів , делегованих за ініціативою 

Міністерства закордонних справ України до м. Гертогенбос (Королівство Ні-

дерланди) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.com/citations?user=5KfgraUAAAAJ&hl=ru  

https://scholar.google.com/citations?user=5KfgraUAAAAJ&hl=ru

