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ОСВІТА 
Кандидат технічних наук, спеціальність: 05.13.07 - процеси і апарати харчових виробництв, рік 
захисту - 1983 р., ЗВО - Київський технологічний інститут харчової промисловості. 
Кваліфікація за дипломом - інженер-електромеханік по автоматизації за спеціальністю 
"Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів", рік випуску - 1971 р,, 
ЗВО - Київський технологічний інститут харчової промисловості. 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: 
 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів; 
 Моделювання і ідентифікація біотехнічних об’єктів в галузях АПК; 
 Типові технологічні процеси в енергетиці та методи їх моделювання; 
 Особливості комп’ютерного моделювання систем автоматизації біотехнічних об’єктів; 
 Особливості моделювання та ідентифікації об’єктів аграрного спрямування. 

НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Моделювання типових технологічних і біотехнічних об’єктів автоматизації сільськогосподарських 
виробництв. 
Математичне моделювання відіграє все більш важливу роль у багатьох галузях сучасної науки і 
техніки, в тому числі і в моделюванні біотехнічних об’єктів виробництв АПК, є економічно 
вигідним засобом для проведення наукових досліджень, експериментальних і дослідницьких 
робіт. Воно дозволяє створювати моделі технологічних і технічних об’єктів і на них досліджувати 
процеси, апарати і системи автоматизації цих об’єктів. Використання комп’ютерних технологій в 
поєднанні з математичними методами дослідження об’єктів та систем дозволяє різко підвищити 
ефективність використання систем автоматизації в сільському господарстві. 
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