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1. До 170 річчя з дня заснування Уманського національного 

університету садівництва було проведено конкурс аматорських вин 

Уманщини. 

2. Під керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації. 

3. Видано підручник у співавторстві «Технології консервування плодів 
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3. Член двох спеціалізованих рад. 

4. Керую двома аспірантами. 


