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Національний університет біоресурсів і
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2011

Маг�стр л�сового господарства

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Охорона навколишнього природного середовища;
Екологічна безпека аграрного виробництва;
Комплексна еколого-економічна оцінка земель
лісогосподарськго призначення;
Організаційно-економічний механізм управління
землями лісогосподарськго призначення

Віце-президент Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація агроекологів України»;
Член Громадської ради при Київському обласному та по
м. Києву управлінні лісового та мисливського
господарства;
Член Громадської ради при Міністерстві захисту довкілля
та природних ресурсів України;
Уповноважений з якості у Випробувальній лабораторії
Відділу агроекології і біобезпеки (ВЛ "ВАБ").

НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ
Розрахунковий, порівняльний і графічний методи
дослідження стану земель лісогосподарськго
призначення та оцінювання ефективності їх
використання;
Метод порівняльного аналізу для теоретичних
досліджень, соціально-економічних відносин, що
виникають у процесі використання  земель
лісогосподарськго призначення
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Автор більше ніж 35 наукових праць, у т.ч. співавтор 3 статей, які
включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та
3-х методичних рекомендацій.

2021-2022, November 29 – February 25 – “Modernization of higher
education and science: paradigm of science and technologies
innovative development” (Center for Innovation, Technical and
Natural Knowledge Transfer in University of Rzeszów, Poland);

2021, January 25 – April 9 – “Methodology of scientific research in
the field of education, science and innovation for sustainable
development” (Center for Innovation, Technical and Natural
Knowledge Transfer in University of Rzeszów, Poland);

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ
Конкурс у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій «Оцінка функціонування
мікробіоценозу ґрунту в умовах змін клімату» ("Горизонт 2020"
2021, Україна);

Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок
«Наука для безпеки людини та суспільства» Національний фонд
досліджень України «Підвищення ефективності бобово-
ризобіальної системи Mesorizobium ciceri - Cicer arietinum у
різних ґрунтово-кліматичних умовах України» (2020, Україна).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

НАУКОВІ ПРОГРАМИ
41.00.03.06 Ф.ПШ. №ДР 0219U005516 «Еколого-економічна оцінка
стану лісівництва Карпатського регіону» (2019 р.);
06.00.03.02. Ф. №ДР 0116U000743 «Розробити науково-методичні
основи мікробіоценозу ґрунтового біорізноманіття
агроекосистем молекулярно-генетичними методами»"
(2016−2020 рр.);
06.00.02.03. Ф. №ДР 0121U109053 «Розробити науково-методичні
основи збалансованого функціонування мікробіоценозу ґрунту
агроекосистем в умовах змін клімату» (2021−2025 рр).
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