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діагностики та специфічної профілактики захворювань птиці, а також 
проведення досліджень з використанням різних типів молекулярно-генетичних 
маркерів для типування особин курей та великої рогатої худоби. 
Коло наукових інтересів: використання молекулярно-генетичних методів у 
сільському господарстві, ветеринарії та біотехнології, дослідження 
антибіотикорезистентності мікроорганізмів, удосконалення методів контролю 
якості біопрепаратів. 
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