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Кандидат біологічних наук

Н

ародився 3 травня 1979 р. в м. Одесі. Батько, Володимир Іванович, військовослужбовець (зараз
на пенсії), мати, Людмила Геннадіївна, досі працює вихователем у дитячому садочку.
Ще навчаючись у Чорноморській загальноосвітній
школі, захоплювався біологією, хімією та медициною,
що сприяло вибору майбутньої професії. Серед багатьох вишів обрав саме Одеський державний сільськогосподарський інститут, факультет ветеринарної медицини.
Про свій вибір Сергій Володимирович ніколи не пошкодував: студентські роки були найяскравішими у його
житті. В інституті він знайшов друзів, з якими підтримує
зв’язок і досі. Взяв участь у Всеукраїнській студентській
олімпіаді з хімії серед студентів сільськогосподарських
вишів України, на якій посів перше місце. Серед викладачів зустрів тих, які не лише дали ґрунтовні знання та практичні навички, але й долучилися до формування його
світогляду, навчили любові до майбутньої професії. Серед
них — О. І. Кривутенко, О. І. Сукманський, В. М. Ковбасенко, Є. Ф. Станішевський, В. Я. Атамась, Б. В. Смолянінов, С. М. Хохлов, Л. В. Сафронова та багато інших.
Кожен викладач, кожна дисципліна неодмінно згадуються з теплотою на душі.
Після закінчення інституту в 2001 р. отримав диплом
спеціаліста ветеринарної медицини з відзнакою, а у 2002 р.
повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина», здобувши кваліфікацію магістра.

Свій професійний шлях Сергій Володимирович розпочав зі старшого лаборанта кафедри нормальної і патологічної анатомії та гістології, пізніше був зарахований на
посаду асистента.
Згодом успішно вступив до аспірантури за спеціальністю «Біохімія», у 2003 р. був переведений до аспірантури
Національного аграрного університету. Захистивши дисертацію і здобувши ступінь кандидата наук, з 2005 р. працює в Українській лабораторії якості і безпеки продукції
АПК НУБіП України, де пройшов шлях від молодшого
наукового співробітника до завідувача відділу.
С. В. Сисолятін постійно підвищує свій науково-професійний рівень: бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, семінарах і тренінгах.
Автор і співавтор 60 наукових праць та патенту на корисну
модель. Опанував низьку фізико-хімічних, біохімічних,
спектрофотометричних, хроматографічних методів досліджень. Здійснює розробку і валідацію аналітичних методик,
а також наукові дослідження в галузі якості та безпеки продукції АПК і сировини. Своїми знаннями та набутим досвідом із задоволенням ділиться з колегами та студентами.
З 2016 р. С. В. Сисолятін, отримавши кваліфікацію
експерта-дорадника, здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг. Захоплюється малюванням. Багато читає і своїм
життєвим кредо вважає вислів: «Досвід — дитина думки,
а думка — дитина дії. Дія — головний ключ до успіху».

Плідна співпраця магістранта С. В. Сисолятіна
з науковим керівником професором О. І. Кривутенко

С. В. Сисолятін під час проведення науково-експериментальних
досліджень у галузі якості та безпеки продукції АПК і сировини
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