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доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної 
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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА: 

 

1959 р. – Златопільський зоотехнічний технікум Міністерства 

сільського господарства УРСР за спеціальністю «Зоотехнія», кваліфікація 

«молодший зоотехнік» 

1968 р. – Українська ордена Трудового Червоного Прапора 

сільськогосподарська академія за спеціальністю «Зоотехнія», кваліфікація 

«вчений зоотехнік» 

1973 р. – присуджено науковий ступінь кандидат 

сільськогосподарських наук за спеціальністю «спеціальна зоотехнія, 

технологія виробництва продуктів тваринництва» 

1981 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за 

спеціальністю «спеціальна зоотехнія, технологія виробництва продуктів 

тваринництва» 

1993 р. – присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських 

наук 

1995 р. – обрано УААН членом-кореспондентом Української академії 

аграрних наук із спеціальності «годівля тварин, технологія виробництва 

продуктів тваринництва» 

 

1968 – 1970 рр. – стажист кафедри спеціальної зоотехнії УСГА 

1970 – 1971 рр. – аспірант УСГА зі спеціальності «спеціальна 

зоотехнія» 

1971 – 1973 рр. – молодший науковий співробітник Дослідної станції 

м’ясного скотарства УСГА 

1974 – 1976 рр. – старший науковий співробітник, зав.лабораторією 

годівлі та травлення жуйних тварин Дослідної станції м’ясного скотарства 

УСГА 

1976 – 1980 рр. – старший науковий співробітник відділу виробництва 

яловичини Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 

1980 – 1995 рр. – зав.лабораторією розробки ефективних методів 

зберігання і підготовки кормів до згодовування ІТ УААН 

1995 – 1996 рр. – академік-секретар Відділення тваринництва 

Української академії аграрних наук України 

1995 – 1998 рр. – директор Інституту тваринництва УААН 

1999 – 2000 рр. – зав.лабораторією підготовки кормів до згодовування і 

радіологічних досліджень ІТ УААН 

2000 – 2001 рр. – професор, зав.кафедри прикладної екології 

Харківського зооветеринарного інституту 



2001 – 2021 рр. – професор, зав.кафедри прикладної екології 

Харківської державної зооветеринарної академії 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Навчальні курси: «Інноваційні технології у тваринництві»; 

«Ветеринарна радіобіологія»; «Ветеринарна екологія»; 

«Сільськогосподарська радіобіологія»; «Технологія виробництва екологічно 

безпечних продуктів тваринництва»; «Екологічний менеджмент»; «Охорона 

праці у тваринництві»; «Цивільний захист» та ін. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Дослідження та розробка технологій виробництва екологічно 

безпечних кормів та продуктів тваринництва в екстремальних умовах 

антропогенно змінених біоценозах, в тому числі і забруднених 

радіонуклідами, важкими металами, хімічними речовинами та іншими 

полютантами, отримано 17 патентів, розроблено державний стандарт ДСТУ 

3662/97 та норми технологічного проектування, надано біля 90 рекомендацій 

виробництву з безпечних технологій та перепрофілювання господарств і 

запропоновано способи зниження вмісту радіонуклідів, важких (токсичних) 

металів, хімічних та інших забруднювачів довкілля і продукції аграрного 

виробництва. 

 

НАУКОВА ШКОЛА: 

Напрям наукових досліджень: «Розробка ефективних технологій та 

способів виробництва екологічно безпечної продукції сільського 

господарства для забезпечення її конкурентоздатності для споживання 

населенням та у відповідності до міжнародних стандартів» 

 захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат 

сільськогосподарських наук; 

 захищено 9 дисертацій на здобуття доктора сільськогосподарських 

наук, в тому числі – одна - у 2017 р. і одна – у 2021 р. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Опубліковано біля 700 праць, в тому числі одна, що індексується в 

наукометричних базах Web of Science та 329 – у фахових наукових виданнях 

України, крім того – 21 монографія та 29 – підручників і навчальних 

посібників. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

Науково-дослідна робота обумовлювалась тематичними планами 

НААН України та поєднувалась з тематикою Інституту тваринництва, 

підготовкою докторантів і аспірантів та ініціативною науковою діяльністю 

кафедри (№0109U006984 та №0109U006986), що об’єднується метою 

виробництва екологічно безпечних продуктів харчування. 



Автор особисто прийняв участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в 

евакуації населення, тварин, засобів, обладнання, провів глибокі наукові 

дослідження з вивчення рівнів забруднення радіонуклідами, їх міграції, 

попадання в організм тварин та забруднення молока, м’яса, кормів і розробив 

способи зниження їх вмісту у перелічених об’єктах. Ці положення були 

використані у навчальному процесі та застосуванні державних і регіональних 

заходів у мінімізації антропогенного навантаження на біосферу. 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД: 

 голова спецради в Інституті тваринництва УААН (1995 – 2000 рр.); 

 член спецради у Харківській державній зооветеринарній академії 

(2002 – 2007 рр.) 06.02.02 – 06.02.04 

 член спецради з гігієни тварин і ветеринарної санітарії при ХДЗВА 

– сільськогосподарські науки (2010 – 2021 рр.) К 64.070.01 (16.00.06 – с.-

г.науки) 

 член спецради Інституту свинарства і агропромислового 

виробництваНААН України (2011 – 2021 рр.) – К. 44.351.01 – 06.02.04 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ 

ВИДАНЬ УКРАЇНИ: 

2013 – 2017 рр. – головний редактор ч.1 сільськогосподарські науки 

«Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини»; 

1998 – 2020 рр. – член редколегії «Вісника Центру наукового 

забезпечення АПВ Харківської області» (фаховість за №1-05/4 від 14.10.2009 

року); 

Гол.редактор «Бюлетень ІТ» (1995 – 1998 рр.); 

Гол.редактор «Молочне і м’ясне скотарство» (1995 – 1998 рр.); 

Член редколегії «Вісник аграрної науки» (1995 – 1996 рр.) і 

«Тваринництво України» (1995 – 1998 рр.) 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: 

 науково-виробнича асоціація «Україна» (племінне скотарство); 

 член бюро Відділення інноваційного розвитку НААН України; 

 член-кореспондент НААН України; 

 дійсний член (академік) Української академії наук; 

 член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім.М.І.Вавилова 

 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ: 

European Commission «Tempus» - 2006 – 2011 рр. «Безпека продуктів 

харчування: освіта та кадрове забезпечення напряму діяльності» 

ОКР «Магістр» зі спеціальностей «Експертиза та контроль якості 

харчових продуктів» на базі напрямів «Технологія виробництва і переробки 



продуктів тваринництва», «Агрономія», «Ветеринарна медицина» та 

«Екологія». 

Іноземні учасники: Вайпштефанський у-т прикладних наук 

(Німеччина); Університет Парми (Італія); Аграрний університет Пловдива 

(Болгарія); Консалтингова асоціація Пауло і Беатріз (Португалія). 

Видано підручник (автор – член-редколегії), 179 с. – українською і 183 

с. – англійською мовами, здійснено впровадження. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 Керівник аграрної секції у складі обласної науково-координаційної 

ради Харківської ОДА (1996 – 2000 рр.) – є Почесна Грамота за підписом 

Голови ХОДА О.О.Дьоміна. 

 Голова науково-методичної комісії з біоетики (ХДЗВА – 2015 – 

2021 рр.). 

 Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт Книша А.В. (наказ МОН №837 від 27.05.2007 

року і Грамота МОН за підписом міністра С.М.Ніколаєнка). 

 Член жюрі конкурсу студентських наукових робіт (Миколаївський 

НАУ, 2017 р.) і Харківського НАУ (2017 р.). 

 Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 року, категорія 2, 

Серія А, №201918, керівник щорічних міжнародних науково-практичних 

семінарів «Тваринництво післяаварійного періоду». 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

Є більше 20 нагрудних почесних відзнак і нагород. 

Є 5 почесних грамот (2001; 2006; 2011; 2016; 2021 рр.) Президії 

Української академії аграрних наук (Національної академії аграрних наук); 

Почесна грамота Київської ОДА (1991; 2001 рр.); Почесна Грамота Президії 

Південного Відділення ВАСГНІЛ (1991 р.); Почесна грамота Харківської 

ОДА (2001 р.); Грамота Головного управління (2001 р.) – Департаменту 

освіти і науки (2016 р.) Харківської ОДА; Подяка Голови Харківської ОДА 

(2016 р.) О.Кучера; Подяка Міністра освіти і науки (2016 р.) Л.М.Гриневич; 

Диплом про призначення іменної стипендії ім.О.Н.Соколовського (з аграрних 

наук (17.05.2002 р., Є.П.Кушнарьов)); Диплом за кращу монографію (конкурс 

22.03.2002 р.); Дипломи переможця обласного конкурсу «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» - 

2009 р. та в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» - 

2017р. 

Медаль учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 1986 р. 

 

ПРОФІЛІ НАУКОВЦЯ 

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ypiU7oMAAAAJ  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ypiU7oMAAAAJ

