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Сфера наукових інтересів: вихованець і послідовник наукових шкіл доктора сільськогосподарських
наук, професора, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, заслуженого працівника освіти України Юрія
Дмитровича Рубана та доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України Едуарда Миколайовича Доротюка, що й обумовило науковий напрям досліджень - «Роль типів
великої рогатої худоби у скотарстві і технології виробництва молока та яловичини» та «Розробка
теоретичних і практичних методів удосконалення існуючих і створення нових м’ясних порід і типів та
енергозберігаючої технології м’ясного скотарства».
Базова освіта: Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність – «Зоотехнія».
Стаж педагогічної роботи: станом на 01.01.2018 року стаж педагогічної роботи у вищій школі складає
41 рік.
Етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності: 1978 р. - асистент кафедри технології
скотарства і племінної справи; 22 червня 1982 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді
НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР; з 1983 року кандидат сільськогосподарських наук; 1986 р. старший викладач кафедри технології скотарства і племінної справи; 03.04.1986-01.07.1986 старший викладач
кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин; 1987 р. - доцент кафедри технології продуктів
тваринництва і ветсанекспертизи; 1995 р. - завідуючий кафедри технології продуктів тваринництва і
ветсанекспертизи; 8 жовтня 2003 року захистив докторську дисертацію у спеціалізованій раді Бєлгородської
державної сільськогосподарської академії (Бєлгородська область, Бєлгородський район, с. Майське); з 2004

року доктор сільськогосподарських наук РФ; 29.01.2004 р.- професор кафедри технології продуктів
тваринництва і ветсанекспертизи; 01.09.2004 р. - завідуючий кафедри, професор кафедри технології
переробки, гігієни і стандартизації продуктів тваринництва; 20 червня 2006 року перезахистив докторську
дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету (м. Київ); з 2006 року доктор
сільськогосподарських наук України.

Основні наукові досягнення:
- приймав участь у створенні знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи великої
рогатої худоби та його ліній і родин (наказ № 32/04 від 16.01.2009 р. Міністерства аграрної політики України
та Української академії аграрних наук);
- співавтор розробки: ● «Національної програми розвитку галузі м’ясного скотарства України на 19962005 роки»; ● «Програми розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства України на 1997-2005 роки»;
● «Енергозберігаючої технології цілорічного вигульного утримання абердин-ангуської м’ясної худоби без
застосування приміщень в умовах сходу України» (Колісник О. І., Прудніков В. Г. Патент на корисну модель
№ 116739, 2017 р.); ● «Програми селекції великої рогатої худоби породи абердин-ангус на 2013-2020 рр.»
(схвалено науково-технічною радою Міністерства аграрної політики України, протокол № 6 від 09.12.2012 р.

Чубинське, 2013); ● «Програми створення української ангуської м’ясної породи на 2013-2020 рр.» (схвалено
вченою Радою Харківської державної зооветеринарної академії, від 28.11.2013 р. та затверджено Української
галузевою виробничо-науковою асоціацією «М’ясне скотарство», від 11.12.2013 р. Харків, 2013);
- член української галузевої виробничо-наукової асоціації «М`ясне скотарства» та експерт-дорадник у
Харківській області;
- приймав участь у виконанні міжнародної теми наукової програми: Project 159173-Tempus-De-TempusIPCR«Європейський магістерський курс з контролю якості та експертизи харчових продуктів».

Результативність діяльності:
- автор понад 280 наукових публікацій, в т. ч. 167 наукових статей, 76 тез наукових доповідей на
наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, 1 монографії; 6 патентів на винахід; 14 навчальних і
практичних посібників, 10 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні
вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), 3 довідників;
- був членом спеціалізованих вчених рад:


у Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена

рада Д 26.004.05 (наказ ДАК України № 1604від 22 грудня 2016 року) з правом прийняття до розгляду та

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських
наук за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 06.02.02 «Годівля тварин і технологія
кормів» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»;


у Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України спеціалізована вчена рада К

65.356.01 (наказ ДАК України № 1413 від 24.10.2017 року) з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями
06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» та 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»;


у Харківській державній зооветеринарній академії спеціалізована вчена рада К 64.070.01 (наказ

ВАК України № 253 від 06.05.2009 року та наказ ДАК України № 365 від 21.04.2011 року) з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за
спеціальностями 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» (ветеринарні та сільськогосподарські
науки)та 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин та ветеринарна санітарія» (ветеринарні науки);


приймав участь у двох засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 64.070.01 у Харківській державній

зооветеринарній академії (наказ МОН молодьспорту № 54 від 23.01.2013 року та наказ МОН № 747 від
13.07.2015 року) із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна
санітарія» (сільськогосподарські науки);

- на сьогодні є членом спеціалізованої вченої ради К 08.804.03 (наказ від 21.12.2015 року № 1328) з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
та 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» у Дніпропетровському державному аграрноекономічному університеті;
- очолює спеціалізовану вчену раду К 64.070.02 (наказ від 09.03.2016 року № 241) у Харківській
зооветеринарній академії з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.04 «Технологія
виробництва продуктів тваринництва» та 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»;
- виступає у якості офіційного опонента у різних спеціалізованих радах України по захисту
кандидатських та докторських дисертацій;
- член методичної ради факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту і факультету
заочної освіти та Вченої ради ХДЗВА;
- координує наукову роботу молодих вчених факультету технологій продукції тваринництва та
менеджменту в рамках академії і з іншими науковими і навчальними закладами України;
- приймає участь у роботі науково-технічної ради Головного управління агропромислового розвитку
сільського господарства Харківської області;

- один з розробників національного стандарту України «Велика рогата худоба для забою» (ДСТУ
4673:2006);
- впроваджує нові сучасні методи досліджень у наукову роботу кафедри, яку очолює протягом 21 року, та
проводе викладацьку діяльність (проведення лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять,
здійснює керівництво курсовими проектами, випускними та дипломними роботами, приймає заліки та іспити,
є членом державних екзаменаційних комісій);
- керує підготовкою магістрантів та аспірантів;
- займає посаду директора інституту підвищення кваліфікації ХДЗВА;
- має звання «Почесний професор» Харківської державної зооветеринарної академії (посвідчення № 43
від 21.09.2006 р.) та Донського державного аграрного університету (наказ № 25-О від 17.02.2010 р.);
нагороджений трудовими відзнаками Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2003 р.),
«Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеню (2006 р.), «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІ ступеня
(2008 р.) та «Відмінник аграрної освіти і науки» І ступеня (2011 р.).
Тематика досліджень: під керівництвом В. Г. Пруднікова проводяться дослідження за напрямами:
- «Удосконалення існуючих, створення нових порід худоби і технологій виробництва та переробки
продукції тваринництва» (Державний реєстраційний № 0116 U 002794).

- «Розробка біотехнології ферментованих молочних продуктів виготовлених із козиного молока і методів
контролю за їх якістю» (Державний реєстраційний номер 0116 U 002795 );
Основні наукові здобутки школи:
 під керівництвом проф. В. Г. Пруднікова підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій
(табл.1);
 за час існування школи її представниками за напрямом досліджень опубліковано понад 500
наукових праць, серед яких статті, підручники, навчальні і методичні посібники, монографії, отримано
патенти на винаходи;
 затверджені три теми докторських дисертацій (Колісник О. І., Криворучко Ю. І., Приходько М. Ф.);
 підготовлені до захисту три кандидатські дисертації (Дидикіна А. І, Рой Ю. С., Цуканова М. О.);
 досвід школи висвітлювався і наразі висвітлюється у матеріалах закордонних та вітчизняних
провідних фахових наукових виданнях, у виступах її членів на наукових конференціях різного рівня;
 наукова школа В. Г. Пруднікова продовжує працювати в напрямку підготовки кадрів.
Зв’язок з виробництвом, міжнародні зв’язки:
Колектив постійно надає практичну та консультаційну допомогу з питань технологій виробництва і
переробки продукції тваринництва керівникам господарств та спеціалістам різних форм власності
Харківської та інших областей.

Таблиця 1
Основні представники наукової школи професора В. Г. Пруднікова
№

ПІБ

1

Попова
Вікторія
Олександрів
на

Тема наукового
дослідження
«Хозяйственнобиологические
особенности коров
конечных
генотипов
создаваемого
знамянского типа
южной породы»

«Господарськобіологічні
особливості корів
кінцевих генотипів
створюваного
знам’янського типу
південної породи»

Рік
захисту
дисертац
ії
2005

2013

Спеціальність

Спеціалізована
вчена рада

Науковий ступінь,
вчене звання

06.02.04
Диссертационный
Кандидат
«Частная
совет Д 220.040.04 сільськогосподарськ
зоотехния.
при Курской
их наук, доцент
Технология
государственной
производства сельскохозяйственн
продуктов
ой академии имени
животноводств профессора И. И.
а»
Иванова (г. Курск)

06.02.01
«Розведення та
селекція
тварин»

Спеціалізована
Кандидат
вчена рада Д
сільськогосподарськ
26.004.05 у
их наук, доцент
Національному
університеті
біоресурсів і
природокористуван
ня України (м.

2

Васильєва
Юлія
Олександрів
на

«Обґрунтування
ефективності
використання
симентальської
худоби різних
виробничих типів»

2007

3

Колісник
Олександр
Іванович

«Продуктивні
якості різних типів
абердин-ангуської
породи в умовах
східного регіону
України»

2010

4

Горєлова
Вікторія
Михайлівна

«Продуктивні та
технологічні
ознаки корів
центральносхідного
внутрішньопородн
ого типу

2015

Київ)
06.02.04
Спеціалізована
Кандидат
«Технологія
вчена рада
сільськогосподарськ
виробництва
Д 65.356.01 у
их наук, доцент
продуктів
Інституту
тваринництва»
тваринництва
Української
академії аграрних
наук
(м. Харків)
06.02.04
Спеціалізована
Кандидат
«Технологія
вчена рада
сільськогосподарськ
виробництва
Д 67.830.02
их наук
продуктів
у ДВНЗ
тваринництва»
«Херсонський
державний
аграрний
університет»
(м. Херсон)
06.02.04
Спеціалізована
Кандидат
«Технологія
вчена рада
сільськогосподарськ
виробництва
К 08.804.03 у
их наук
продуктів
Дніпропетровськом
тваринництва»
у державному
аграрноекономічному

5

Аль-Базі
Мезгер
Каміль

української чорнорябої молочної
породи»
«Якість і
технологічні
властивості молока
корів різних порід в
умовах
однотипного
утримання»

університеті
(м. Дніпро)
2015

06.02.04
Спеціалізована
Кандидат
«Технологія
вчена рада
сільськогосподарськ
виробництва
К 08.804.03 у
их наук
продуктів
Дніпропетровськом
тваринництва»
у державному
аграрноекономічному
університеті
(м. Дніпро)

