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Досліджує питання у біотехнологій відтворення селекційно-технологічних 
параметрів сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл; комплексної оцінки генетичного 
потенціалу продуктивності тварин; оцінка матиматично змодульованих функцій для 
раннього прогнозування енергії росту молодняку тварин з високою прогностичною 
точністю; індексної селекції тварин з новими методичними підходами до оцінки племінної 
цінності, препотентності, інтер’єрних показників для генетичного прогресу продуктивних 
якостей; організація науково-дослідної роботи і консультування у тваринницьких 
комплексах і фермах, фермерських господарствах, науковій і освітній установі. 

 

▪ У межах виконання наукової теми «Встановити вплив технологічних рішень на 

господарсько-корисні ознаки та ефективність тваринництва», «Виявити біологічні 
(фізіолого онтогенетичні) закономірності формування відтворювальної функції 
продуктивних тварин», «Дослідити біологічні особливості реалізації репродуктивної 
функції сільськогосподарських тварин в умовах інтенсифікованого виробництва», 
«Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження 
біорозмаїття». 

▪ Автор понад 102 наукових, науково методичних та навчально методичних праць у 
зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях, державної племінної книги, державних 
селекційних програм роботи з породами тварин, низки патентів на корисну модель. 

 

 

Викладач навчальних дисциплін підготовки здобувачів ступеня освіти «бакалавр», «магістр» 
зі спеціальності 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва» «Механізовані 
технології виробництва продукції тваринництва» «Організація племінної справи», 
«Розведення тварин», «Технологія виробництва продукції свинарства», «Технології 
виробництва продукції тваринництва», «Технології виробництва продукції бджільництва», 
«Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва», «Технологія виробництва 
продукції вівчарства й козівництва», «Генетика», «Інноваційні технології переробки 
продукції тваринництва», «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва», 
«Відходи тваринництва та їх переробка», зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
«Генетика», «Основи племінної справи», вибіркової дисципліни «Бджільництво». 

 

 

▪ Співзасновник і кваліфікований сільськогосподарський дорадник Громадської організації 
«ХОЦД» Харківський обласний центр дорадництва. 

▪ Голова комітету з питань біотехнології і тваринництва при ГО «АФЗУ ХО» (Громадська 
організація Асоціація фермерів і землевласників Харківської області) 

▪ Здійснює с.-г. дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з 
питань біотехнології відтворення селекційно-технологічних робіт з с.-г. тваринами, птицею 
та бджолами (запис у державному реєстрі №407. agro.me.gov.ua (реєстр с.-г. дорадників і 

CV profile 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

mailto:t.strizhak@snu.edu.ua


експертів -дорадників / Мін-во аграрної політики та продовольства України. 

▪ Наукове консультування і дорадча діяльність 2001-2022: ФГ "Спектр" Золочівський р-н, 
ФГ "Агрофортуна" Валківський р-н,  ДП ДГ "Пархомівcьке" Краснокутський р-н,  ТОВ 
«Агросервіс» ЛТД Чугуївський р-н, СТОВ «Слобожанський» Чугуївський р-н, ДП ДГ 
«Гонтарівка» Вовчанський р-н, ТОВ «8 Березня» Куп’янський р-н, ДП ДГ «Кутузівка» 
Харківський р-н Харківська обл., ФГ "Славутич" Козельщинський р-н Полтавська обл. 
СТОВ "АФ "Петродолинське" Овідіопольський р-н Одеська обл. ТОВ "ЛАН" Юр"ївський р-
н Дніпропетровська обл. та інші племінні і товарині господарства України і зарубіжжя. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
▪ Сертифікований учасник ІІ Міжнародної науково-практичної конференція Агро-ІТ 

«Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва 
сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», що проведено в рамках 
Проекту «Економічна підтримка Східної України» м. Дніпро 9-10 червня 2022 року.. 

▪ Професійний вебінар на тему: "Менеджмент відтворення та робота станцій штучного 
осіменіння у свинарстві»  референт Єва Шиллінг м. Київ; 27 листопада – 29 листопада 
2021 року; Сертифікат – 21 година 

▪ Навчально-інформаційний онлайн-курс на тему: Актуальні питання та виклики щодо 
організації сільськогосподарського дорадництва в Україні,  Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» 22-26 листопада 2021 року, м. 
Київ – Сертифікат -15 годин 

▪ Звітня міжнародна науково-практична конференція Луганського національного 
аграрного університету, (14 травня 2021 р.) / ЛугНАУ.  Виголошена доповідь на тему 
«Технологічні і генетичні вади м’яса і м’ясної сировини у практиці свинарства». 

▪ Сертифікований учасник (диплом) навчального онлайн-курсу на тему «Сучасні підходи 
до організації аграрного дорадництва, актуальні проблеми В Україні» 14-18 грудня 2020 
року Керівник проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» Фолькер Зассе. 

▪ Підвищення  кваліфікації (на практичному семінарі для викладачів на тему «Введення в 
діджиталізацію (ДВП)» тривалість 16 годин, лектор проф. др. Р.О. Кухенбух (Німеччина). 
17-19 листопада 2020 року Проект «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрному 
секторі України». Отриманий сертифікат. 

▪ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 
тваринництва України в умовах євроінтеграції» присвячена 80-річчю від дня народження 
Коваленка В. П., 11 вересня 2020 року, Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет». Виголошена доповідь на тему «Динаміка продуктивно-репродуктивних 
показників корів племя дра південної популяції новоствореної української червоної 
молочної породи». 

▪ 50-та ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у 
медицині та біології». 22-25 травня 2019 року. Харків. Виголошена доповідь на тему 
«Фотонні технології і репродуктивні якості сільськогосподарських тварин»  

▪ XVI Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання сучасної медицини» 
Харківський університет ім.. В.Н.Каразіна, медичний факультет, 28-29 березня 2019 року, 
доповідь на тему «Синдром емоційного вигоряння у студентів-медиків» 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
▪ Науково-практична конференція Луганського національного аграрного університету, 

(м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) Луган. нац. аграрн. ун-т. Виголошена доповідь на 
тему – «Біотехнологічні процедури превентивної нормофлоризації свиноматок до 
опоросу» (тривалість доповіді – 20 хвилин, формат презентаційних матеріалів – файли 
PowerPoint на USB). 

▪ Сертифікат учасника наукового медичного форуму № 450-0042, участь у роботі 
науково-медичного форуму:науково-практичної конференції «Можливості та 
досягнення сучасної фармакотерапії в практиці невролога» 14-15 березня 2019 року, 
м.Харків в якості доповідача. 



▪ XVI Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання сучасної медицини» 
Харківський університет ім.. В.Н.Каразіна, медичний факультет, 28-29 березня 2019 
року, доповідь на тему «Синдром емоційного вигоряння у студентів-медиків» 

▪ Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника № 644, від 05 квітня 2019 
року, можу здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально 
спрямованих дорадчих послуг з питань біотехнології відтворення селекційно-
технологічних робіт з с.-г. тваринами, птицею та бджолами. 

▪  50-та ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у 
медицині та біології». 22-25 травня 2019 року. Харків. Виголошена доповідь на тему 
«Фотонні технології і репродуктивні якості сільськогосподарських тварин» (тривалість 
доповіді – 20 хвилин, формат презентаційних матеріалів – файли PowerPoint на USB).   

▪  Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття: IV 
Наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів, 14 листопада 2019 р., 
Докучаєвське, Старобільськ [та ін.] Луган. нац. аграр. Виголошена доповідь на тему 
«Пробіотичний захист гнізда свиноматки, як елемент виробництва свинини» (тривалість 
доповіді – 20 хвилин, формат презентаційних матеріалів – файли PowerPoint на USB). 

▪ Сертифікований учасник (диплом) навчального курсу «Технологія виробництва 
продуктів козівництва» (20-25.06.2019 р.) Науково-методичний центр «Агроосвіта» м. 
Київ. 

▪ Звітня науково-практична конференція Луганського національного аграрного 
університету, (26 лютого 2020 р.) / Луган. нац. аграрн. ун-т. Виголошена доповідь на 
тему «Використання лазерних технологій у практиці свинарства» (тривалість доповіді – 
20 хвилин, формат презентаційних матеріалів – файли PowerPoint на USB).  

▪ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 
тваринництва України в умовах євроінтеграції» присвячена 80-річчю від дня 
народження Коваленка В. П., 11 вересня 2020 року, Херсон ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет». Виголошена доповідь на тему «Динаміка 
продуктивно-репродуктивних показників корів племядра південної популяції 
новоствореної української червоної молочної породи». 

▪ Підвищення  кваліфікації (на практичному семінарі для викладачів на тему «Введення в 
діджиталізацію (ДВП)» тривалість 16 годин, лектор проф. др.Р.О.Кухенбух. 17-19 
листопада 2020 року Проект «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрному 
секторі України». Виданий сертифікат. 

▪ Сертифікований учасник (диплом) навчального онлайн-курсу на тему «Сучасні підходи 
до організації аграрного дорадництва, актуальні проблеми В Україні» 14-18 грудня 2020 
року Керівник проекту «Німецько-український агрополітичний діолог» Фолькер Зассе. 

▪ Сертифікований учасник он-лайн семінара на тему «Вимоги до якості продукції різних 
товарних груп» 16-18 лютого 2021 року м. Київ, тривалість 12 годин. 

▪ Сертифікований учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль 
науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 
ринкових умовах» 25 лютого 2021 року м. Дніпро. Виголошена доповідь на тему 
«Лабораторний контроль росту колоній Bacillus subtilis на медовмісних поживних 
середовищах». 

▪ Звітня науково-практична конференція Луганського національного аграрного 
університету, (14 травня 2021 р.) / Луган. нац. аграрн. ун-т. Виголошена доповідь на 
тему «Технологічні і генетичні вади м’яса і м’ясної сировини у практиці свинарства» 
(тривалість доповіді – 15 хвилин, формат презентаційних матеріалів – файли PowerPoint 
на USB).  


