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2000 р. – Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність «Менеджмент 

організацій» 

 

2000-2003 рр. – аспірант кафедри прикладної екології Харківської державної 

зооветеринарної академії; 

2003-2004 рр. – асистент кафедри прикладної екології Харківської державної 
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2005-2007 рр. – старший викладач кафедри прикладної екології ім. О.А. 
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2007-2021 рр. – доцент кафедри прикладної екології ім. О.А. Колєсова 
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«Поведінка водних тварин», «Економіка природокористування», 

«Екологічний менеджмент», «Інноваційні технології в рибництві», 

«Інноваційні технології в мисливському господарстві», «Відновна 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2004 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.16 

«Екологія») 

Коло наукових інтересів: виробництво екологічно безпечної продукції 

сільського господарства, органо-біологічне землеробство, виробництво 

екологічно безпечного молока, інноваційні технології в аквакультурі та 

мисливському господарстві, екологічні проблеми забруднення довкілля 

важкими металами і їх вплив на здоров’я продуктивних тварин, економічна 

ефективність виробництва екологічно безпечної продукції тваринництва і 

рослинництва, менеджмент ресурсозбереження та виробництва високоякісної 

продукції. 

 

НАУКОВА ШКОЛА: 

Напрям наукових досліджень: «Виробництво екологічно безпечного  

коров’ячого молока і м’яса яловичини» 

- захищено 1 дисертацію – кандидат сільськогосподарських наук (2004 р.) 

 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

Опубліковано більше ніж 95 наукових праць, в т.ч. статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 1, за 

кордоном – 4, навчальні посібники – 12, підручники – 5, типова програма – 1, 

монографія – 1, методичні рекомендації –4. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

Наукові дослідження виконані в контексті державних екологічних 

програм, розроблених згідно затверджених постановою Верховної Ради 

України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР «Основних напрямів державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», а також тем з розробки 

теоретико-методологічних основ синергічної парадигми формування 

інноваційно-інвестиційного циклу виробництва екологічно-безпечних 

продуктів харчування – номер державної реєстрації №0109U006984 та 

розробити інноваційно-консалтингових методів для впровадження сучасних 

економіко-екологічних технологій в агропромисловому комплексі України – 

номер державної реєстрації №0109U006986. 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

УКРАЇНИ 

- Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної 

медицини» сільськогосподарські науки, з 2013 по 2017 роки – секретар, 

технічний редактор. 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

- Українське товариство мисливців і рибалок. Членський квиток УТМР Серія 

ПЛ № 006306 
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1. Диплом за значні досягнення в галузі науки – призначено іменну 

стипендію Харківської обласної державної адміністрації імені Олексія 

Никаноровича Соколовського (з аграрних наук) 20.05.2005 року. 

2. Диплом переможця першого обласного конкурсу «Найкращий 

молодий науковець Харківщини» за напрямком: хімія і біологія –  

18.07.2006 року. 
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Web of Science https://publons.com/researcher/4681819/serhii-vasilyevich-

portiannyk/ 
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