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Доктор сільськогосподарських наук («овочівництво», 2018 р.); 

Старший науковий співробітник («агрохімія», 2011 р.) 

Директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

 

Освіта: 

1997–2002 рр.  

Харківська державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, факультет 

«Агрохімії та ґрунтознавства»  

Спеціальність: вчений агроном агрохімік - ґрунтознавець 

 

2003–2005 рр.  

Аспірантура Інституту овочівництва і баштанництва УААН 

Спеціальність: «Агрохімія» 

 

Досвід викладацької  діяльності, проведення практичних занять та семінарів: 

1. Щорічні навчання з підвищення кваліфікації агрономічної служби управлінь 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій та господарств усіх форм 

власності Харківської області (2011–2019 рр.); виступи за темами «Удобрення 

овочевих культур», «Органічне виробництво в овочівництві», «Ефективність 

листових підживлень комплексними добривами в овочівництві» 

2. Викладач за освітньо-наукової програми «Агрономія» третього рівня вищої 

освіти Інституту овочівництва і баштанництва за дисциплінами: «Методологічні 

основи організації та проведення наукових досліджень» та «Методологія 

виробництва органічної овочевої і баштанної продукції» (2016–2021 рр.) 

3. Проведення практичних семінарів для Харківського клубу органічного 

землеробства на базі господарства ТОВ «Сила природи» (Нововодолазький р-н., 

Харківська обл.) щодо технологічних особливостей вирощування ягідних та 

овочевих культур за принципами органічного землеробства (2017-2018 рр.) 

4. Організація та проведення Днів поля в Інституті овочівництва і баштанництва 

НААН: «Свято українського помідора» (14 серпня 2018 р.), «Сучасні підходи при 

вирощуванні нішевих овочевих культур» (26 червня 2019 р.), «Селекційні інновації 

в овочівництві та баштанництві» (16 серпня 2019 р.). 

5. Участь у просвітницьких заходах Громадської спілки «Органічна Україна» з 



виступами: експертна дискусія «Технології органічного виробництва» (Agroport 

East Kharkiv 2019, 10 жовтня 2019 р.), ХVІ Регіональний форум (м. Суми, 9 червня 

2020 р.), ХХVІІІ Регіональний форум (м. Краматорськ, 29 липня 2020 р.), ХХХІІ 

Регіональний форум (м. Харків, 6 серпня 2020 р.), 

6. Навчання учасників семінару «Органік школи» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), 

що проходив під егідою некомерційної організації «Центр екологічних рішень» та 

швецької незалежної некомерційної організації «Coalition Clean Baltic», за 

питаннями «Технология выращивания батата с использованием препаратов БТУ-

центра» та «Технология выращивания шпината в условиях Украины». 

 

Досвід проектної роботи: 

1. Організація та проведення наукових проектів за технологічними напрямами в 

овочівництві, питаннями органічного землеробства та відтворення родючості 

ґрунту в овочевих агроценозах, вирощування нішевих культур (батат, часник, 

артишок, низка пряно-ароматичних рослин) 

2. Закладання та науковий супровід демонстраційних і випробувальних полігонів 

на замовлення українських та європейських компаній (компанії «BASF», «Corteva», 

«DuPont», «Нутрітех Україна», «Реаком», «Новоферт», «Фуд актив», «БТУ-центр», 

«Ікараї Україна», група компаній «Долина» тощо) 

3. Організація в Інституті овочівництва і баштанництва НААН полігону 

вирощування овочевих рослин за органічними технологіями, сертифікація в 

«Органік стандарт» (2013–2018 рр.). 

4. Керуючий виробничим процесом ТОВ «Сила природи» (впровадження 

органічних технологій вирощування овочевих та ягідних культурна площі 46 га; 

сертифікація виробничого процесу; організація виробничої діяльності. 

 

Додаткова інформація: 

Автор 194 наукових та науково-практичних публікацій, серед яких 10 монографій, 

4 статті в виданнях Scopus та Web of Science, 52 фахові статті, 10 методичних 

рекомендацій, 10 патентів на корисну модель. 

 

Профіль Google Академія: 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=B1sqa4kAAAAJ&view_op=list_works

&sortby=pubdate 

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57781932300 

Профіль Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10484747 
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