
КРИШТОП ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 

 

ОСВІТАТА КАР’ЄРА: 

2001 р. – Харківський державний аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва, спеціальність «Вчений агроном» (спеціаліст) 

2002 р. – Харківський національний  аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва, спеціальність «Агрономія» (магістр рослинництва) 

2020 р. – Харківський національний  аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва, спеціальність 101 «Екологія» (магістр з екології) 

2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри генетики, селекції та насінництва 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  

2008 р. – молодший науковий співробітник ДБТ 6.07.55 ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

2009 р. – викладач кафедри екології та біотехнології ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

2010 р. – старший викладач кафедри екології та біотехнології ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

2013 р. – в.о. доцента кафедри екології та біотехнології ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

2014 – 2020 рр. – доцент кафедри екології та біотехнології  ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

2020 р. – доцент кафедри агротехнологій та екології ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка 

2021 р. по теперішній час – доцент кафедри екології та біотехнологій в 

рослинництві Державного біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

Навчальні курси: «Техноекологія», «Урбоекологія», «Охорона та 

відновлення с.-г. земель», «Утилізація та знешкодження відходів», 

«Біологічний захист рослин», «Екологічні біотехнології», «Технології 

захисту довкілля», «Основи біотехнології», «Біотехнології в 

рослинництві» та ін. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

2009 р. – кандидат  сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.05 

«Селекція рослин») 

Коло наукових і професіональних інтересів: аграрні науки, біотехнології 

у рослинництві, екологічні біотехнології, альтернативні джерела енергії і 

захист довкілля та ін.    

 



НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

Напрям наукової роботи  «Агроекологічне обґрунтування технології 

вирощування культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в 

умовах Лівобережного Лісостепу України» 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Опубліковано 95 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 

статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus – 2 та Web of 

Science – 1, навчальні посібники – 5, монографії – 2 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

 

 Виконавець ініціативної наукової тематики «Розробка і удосконалення 

методології екологічної оцінки стану рослинної продукції та стану 

ґрунтів» у 2011–2015 рр., номер держреєстрації 0112U005594 

 Виконавець ініціативної наукової тематики «Розробити та науково-

обґрунтувати агроекологічні основи отримання якісної та безпечної 

продукції рослинництва в умовах Лівобережного лісостепу України» у 

2016–2020 рр., номер держреєстрації 0117U002513  

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ: 

Дійсний член громадської спілки «Професійна асоціація екологів 

України» за рівнем участі COMMUNICATION, рішення № 48 від  

30 листопада 2020 р., свідоцтво № 08122021-В 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2010 р. – 2016 рр.  – заступник декана з науково-виховної роботи 

факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за 

напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» 

2017 – 2020 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Актуальні 

проблеми екології та біотехнології»  

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

 

 Переможець ІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець 

Харківщини» у номінації «Хімія і біологія» (2007 р.) 

 Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у 

номінації «Молодий науковець» (2010 р.)  

 Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

Міністерства аграрної політики України (2010 – 2012 рр.) 



 

ПРОФІЛІ НАУКОВЦЯ 

 Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QBvsLCwAAAAJ&hl=uk 
ID Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210343743 
Web of Science https://publons.com/researcher/Y-4529-2018/ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2868-3101 
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