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професор кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

 

1975 р. – закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. 

Докучаєва  

1968 р. – наладчик КВП та автоматики Кіровський цукрокомбінат, Сумська 
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1975 р. – закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. 

Докучаєва. 
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інституту ім. В.В. Докучаєва. 

1977 р. – старший науковий співробітник агроекологічної лабораторії при 

кафедрі селекції  та насінництва Харківського аграрного університету ім. 
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аграрного університеті ім. В.В. Докучаєва. 
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2010 р. – ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва. 

2017–2021 р. – завідувач кафедри агротехнологій та екології Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Навчальні курси: «Екологічні біотехнології», «Прикладні біотехнології в 

АПВ», «Основи біотехнології в рослинництві», «Стратегія державної 

екологічної політики» та ін. 
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2004 р. – доктор сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.16 

«Екологія») 



Коло наукових інтересів: вивчення алелопатичної дії екзометаболітів 

культурних злаків у агрофітоценозах і використання цього явища для 

вирішення практичних завдань рослинництва та селекції. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Опубліковано більше ніж 300 наукових праць в тому числі п’яти монографій, 

навчальних посібників з яких 3 іноземною мовою, 4-х авторських свідоцтва 

на винаходи, 15 патентів та винаходи. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

2007–2010 рр. – перший проректор  Харківського  національного  аграрного  

університету  ім. В.В. Докучаєва. 

2010–2017 рр. – ректор Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва. 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ  

За багаторічну плідну працю відзначений грамотами Міністерства аграрної 

політики України, обласної та районної державних адміністрацій. Володар 

вищої галузевої нагороди Мінагрополітики України медалі «Знак пошани». 

Як визнаний науковець є стипендіатом Харківської обласної державної 

адміністрації у галузі науки і техніки імені О. Н. Соколовського. 
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