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Досліджує питання оптимізація годівлі тварин, аналіз 

структурності кормів і раціонів, перебіг фізіолого-біохімічних процесів забезпечення тварин 
поживними речовинами 
 

▪  У межах виконання наукового дослідження «Вплив абіотичних і техногенних чинників 

на здоров'я та продуктивність сільськогосподарських тварин малих 

сільськогосподарських підприємств фермерських та особистих господарств в умовах 

воєнного стану на Україні." здійснює індивідуальне дослідження на тему «Оптимізація 

фізіологічного стану травлення на основі розроблення методики аналізу структурності 

кормів і раціонів та встановлення закономірностей впливу її на перебіг фізіолого-

біохімічних процесів забезпечення тварин поживними речовинами» 
 

 

▪  Викладач навчальних дисциплін підготовки здобувачів ступеня освіти «бакалавр», 

«магістр» «Годівля тварин і технологія кормів», «Годівля тварин», «Гігієна тварин», 

«Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва», «Нутриціологія», 

«Гігієна переробки продуктів тваринництва», «Морфологія і фізіологія с.г. тварин», 

«Гігієна кормів та кормових добавок», Зберігання кормів та кормових добавок», 

«Технологія виробництва кормів та кормових добавок» 
 

 
 

 

 

▪  Участь в проекті «Школа Фермерства 2.0» в якості тренера (2021) 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

▪ Сертифікований учасник онлайн-курс Prometeus від 20.01.2021 Зміцнення викладання 
та організаційного управління в університетах. Сертифікований учасник Міжнародної 
науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для 
оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління 
підприємствами» (Агро-ІТ) (2022) 

▪ Сертифікований учасник Newkraine: odbudowa Ukrainy w zmieniającej się Europie 

Newkraine: Нова Україна: Відбудова України у мінливій Європі Ньюленд в Лодзі 24-25 

листопада 2022 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
▪ Сертифікований учасник семінару з розвитку потенціалу щодо університетської 

автономії та управління, організований Інститутом вищої освіти НАПН України у 

рамках проекту ЄС «Відновлення переміщених університетів: підвищення 

конкурентоспроможності, обслуговування громад (REDU)» (2022)  

▪ Сертифікований учасник онлайн курсу «Зміцнення викладання та організаційного 

управління в університетах», організований ГО «Вище», Саксонським центром 

дидактики вищої школи, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(2021) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу освітніх тренерів-фасилітаторів (75 год.), 

організований ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи (2020) 

▪ Сертифікований учасник семінару (6 год.) «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти 

розвиток освітніх програм та їх акредитація» (2020) 

▪ Сертифікований учасник вебінару (3 год.) «Інтерактивні інструменти формувального 

оцінювання» (2020) 

▪ Сертифікований учасник вебінару (3 год.) «Професійне вигорання педагога: 

інструменти самодопомоги» (2020) 

▪ Сертифікований учасник скайп-тренінгу (3 год.) «Елементи комунікативного 

менеджменту в освіті. Як сформувати топ-навички ефективного спілкування» (2020) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу (6 год.) «Розвиток критичного мислення в контексті 

вимог Нової української школи» (2019) 

▪ Онлайн тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (2019) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу (30 год.) «Майстерність викладання», організований 

ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи (2019) 

 


