
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів, що забезпечують навчальний процес за ОПП «Туризм»  

 НУБіП України 

 

 

ПІБ 

викладача 

Посада Структурний 

підрозділ, у якому 

працює викладач 

Інформація 

про кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково- 

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування відповідно 

до п.30 Ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності 

Бутенко  

Віра 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра економічної 

теорії 

Сумський 

сільськогосподарський 

інститут, 1993 р. 

спеціальність – економіка 

і управління в галузях 

АПК; 

Доктор економічних 

наук, спеціальність 

08.00.03 -  економіка і 

управління національним 

господарством, тема 

дисертації:  «Державне 

регулювання розвитку 

біоекономіки»,  

доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної економіки   

17 р. Економічна 

теорія: основи 

економічної теорії 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

підручник; 

П.п.30.12. Патенти; 

П.п.30.13. Методичні видання. 

 

Швиденко 

Михайло 

Зіновійович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

інформаційних 

систем 

Українська сільськогос-

подарська академія, 1975 

р., спеціальність -

економічна кібернетика;  

Кандидат економічних 

наук, спеціальність 

35 р. Інформаційні 

системи та 

технології 

 

Інформаційні 

системи та 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

підручник; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

теми; 



08.00.22 -економіка , 

планування і організація 

управління сільським 

господарством, тема 

дисертації: 

доцент кафедри 

обчислювальної техніки 

і  інформаційного 

забезпечення АПК 

технології в 

туризмі 

 

 

П.п.30.13. Методичні видання 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 

 

Саяпін  

Сергій 

Петрович 

Старший 

викладач 

Кафедра 

інформаційних 

систем 

Національний аграрний 

університет, 1997 р., 

спеціальність – електри-

фікація і автоматизація 

сільського господарства” 

 

18 р. Інформаційні 

системи та 

технології (практ.) 

 

Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі (практ.) 

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

підручник; 

П.п.30.8. Науково-дослідні 

теми; 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.12. Патенти; 

П.п.30.13. Методичні видання 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики 

Іванова 

Юлія  

Ігорівна 

Завідувач 

кафедри 

Кафедра вищої 

математики ім.акад. 

М.П.Кравчука 

 

Київський державний 

університет ім. Т.Г. 

Шевченка, 1985 р. 

спеціальність:«Прикладна 

математика»; 

Кандидат фізико-мате- 

математичних наук, 

спеціальність 05.23.17 

«Строительная механика» 

24 р. Вища математика П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.12. Патенти; 

П.п.30.13. Методичні видання. 

 



тема дисертації: 

«Численное решение 

задач о деформации 

гибких прямоугольных в 

плане пологих оболочек 

на основе сплайн-

аппроксимации»  

Лановюк 

Людмила 

Петрівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра міжнародних 

відносин і суспільних 

наук 

Національний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, 

2000 р., спеціальність – 

всесвітня історія; 

Кандидат історичних 

наук,  спеціальність 

07.00.01 – історія 

України, тема дисертації 

«Розвиток місцевого 

самоврядування в умовах 

розбудови 

громадянського 

суспільства в Україні (90-

ті роки ХХ століття – 

початок ХХІ століття)», 

доцент кафедри 

міжнародних відносин і 

суспільних наук   

16 р. Історія української 

культури 

 

Історія української 

державності 

 

Музеєзнавство 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Webof 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія; 

П.п.30.4. наукове керівництво 

здобувачем; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

 

Данилова 

Тетяна 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра філософії Київський державний 

університет ім.Тараса 

Шевченка 1987 р.  

спеціальність - філософ, 

викладач філософських 

дисциплін; 

15 р. Філософія П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 



Кандидат філософських 

наук, спеціальність 

09.00.03 - історія філосо-

фії; тема дисертації 

«Філософські ідеї у 

східнослов’янських 

рецепціях пам’ятки 

«Стефаніт і Іхнілат».  

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальні посібники; 

П.п.30.6. Проведення занять 

іноземною мовою; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком, керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 

П.п.30.16. Участь у 

професійних об’єднаннях за 

спеціальністю. 

Мазур  

Наталія 

Василівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

журналістики та 

мовної комунікації  

Чернівецький державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича 1997, 

спеціальність – українсь-

ка мова та література; 

Київський університет 

культури 2019, спеціаль-

ність –журналістика; 

Кандидат фіологічних 

наук, спеціальність 

10.02.01 -  українська 

мова; тема дисертації: 

«Мова мемуарної 

24 р. Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.7. Член Національної 

комісії зі стандартів державної 

мови 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 

 



літератури кінця ХІХ-ХХ 

ст.; 

доцент кафедри 

української мови  

Ковальчук 

Іван 

Платонович 

Завідувач 

кафедри 
Кафедра геодезії та 

картографії 

Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 

1974 р., спеціальність – 

географія;  

Доктор географічних 

наук,  спеціальність 

11.00.04 – 

«Геоморфологія та 

палеогеографія»,  тема 

дисертації: «Еколого-

геоморфологічний аналіз 

флювіальних систем 

регіону», 1994 р. 

професор кафедри 

геоморфології 

 

34 р. Географія туризму 

(туристичне 

країнознавство) 

 

Географія туризму 

(туристичні 

ресурси України)  

 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.4. Керівництво 

дисертаційними роботами 

П.п.30.5.Міжнародні проекти; 

П.п.30.7. Член науково - 

методичної комісії МОНУ, 

підкомісія з туризму, трьох 

експертних комісій МОН; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.9. Член журі; 

П.п.30.10. Організаційна робота; 

П.п.30.11. Офіційний опонент 

П.п.30.12. Авторське свідоцтво; 

П.п.30.13. Методичні видання 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком, керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце. 



П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.16. Участь у 

професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

П.п.30.18. Наукове 

консультування. 

Кравченко 

Наталія 

Борисівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра міжнародних 

відносин і суспільних 

наук 

Київський державний 

педагогічний інститут ім. 

О.М.Горького, 1990, 

спеціальність - історія, 

суспільствознавство та 

методика виховної 

роботи; 

Кандидат  історичних 

наук,  спеціальність 

07.00.01 – «Історія 

України», 

 тема дисертації: 

«Реформування АПК 

України: досвід, 

проблеми (1991-1997 

рр.», доцент кафедри 

історії України 

доцент кафедри історії 

України 

21 р. Туристичне 

краєзнавство 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.6. Проведення занять 

іноземною мовою; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.9. Член предметної 

комісії;  

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.12. Авторське свідоцтво; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком, керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце. 

Басюк  

Дарія  

Іванівна 

Завідувач 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Кам’янець–Подільський 

державний університет, 

1991, спеціальність - 

педагогіка та методика 

початкового навчання, 

22 р. Основи 

туризмознавства 

 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 



Тернопільська академія 

народного господарства, 

2004, спеціальність - 

менеджмент організацій; 

Доктор економічних 

наук,  спеціальність 

08.00.03 – «Економіка і 

управління національним 

господарством»,  тема 

дисертації: «Теоретико-

методологічні основи 

управління розвитком 

винного туризму в 

Україні», 

доцент кафедри 

реабілітаційної педагогіки 

 

Організація 

готельного 

господарства 

 

Менеджмент 

туризму 

 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.7. Член науково - 

методичної комісії МОНУ, 

підкомісія з туризму, трьох 

експертних комісій МОН; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.11. Участь у атестації 

наукових кадрів; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком, керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 

П.п.30.16. Участь у 

професійних об’єднаннях за 

спеціальністю. 

Михайліченко 

Ганна 

Іванівна 

Професор 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Київський державний 

торговельно-економічний 

університет, 1991 р. 

спеціальність – 

менеджмент у виробничій 

сфері;  

Доктор економічних 

наук, спеціальність – 

23 р. Туроперейтинг 

 

Організація 

екскурсійної 

діяльності 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 



08.0.04 – «Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)», тема 

дисертації: «Управління 

інноваційним розвитком 

туристичних 

підприємств»,  

доцент кафедри 

готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальні посібники 

 

Левицька  

Інна  

Ванадіївна 

Професор 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Київський торговельно-

економічний інститут,  

1990 р., спеціальність – 

бухгалтерський облік та 

аналіз господарської 

діяльності; 

Доктор економічних 

наук, спеціальність – 

08.00.04  «Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)», 

тема дисертації: 

«Управління 

відтворенням основних 

засобів в корпораціях», 

професор кафедри 

туризму та готельно-

ресторанної справи 

 

19 р. Організація 

ресторанного 

господарства 

 

Бізнес-планування 

в туризмі 

 

 

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.4. Керівництво 

дисертаційними роботами; 

П.п.30.8. Науковий керівник, 

науково-дослідні теми; 

П.п.30.10. Організаційна робота; 

П.п.30.11. Офіційний опонент; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.16. Член професійних 

об’єднань за спеціальністю; 



П.п.30.17. Досвід практичної 

роботи за фахом; 

П.п.30.18. Наукове 

консультування. 

Бардаш 

Сергій 

Володимирович 

Професор 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Житомирський 

інженерно-технологічний 

інститут, 1997 р., 

спеціальність – менедж-

мент у виробничій сфері;  

Доктор економічних 

наук, спеціальність – 

08.00.09 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності), тема 

дисертації: «Методологія 

і організація системи 

економічного 

превентивного контролю 

в Україні», 

професор кафедри 

фінансового аналізу і 

контролю 

22 р. Статистика в 

туризмі 

 

Облік і аудит в 

туризмі 

 

Логістика в 

туризмі 

 

Економіка 

туристичної фірми 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники, підручники; 

П.п.30.8. Член редакційної 

колегії; 

П.п.30.10. Організаційна робота; 

П.п.30.11. Офіційний опонент; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 

П.п.15. Науково-популярні та 

дискусійні публікації з наукової 

або професійної тематики. 

П.п.16. Член професійних 

об’єднань за спеціальністю. 
 

Омельченко 

Людмила 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри  
Кафедра психології Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім.. 

Г.С. Сковороди, 1995 р., 

спеціальність – українська 

мова та література – 

13 р. Риторика та 

психологія 

спілкування 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.9. Керівництво 

дослідною роботою 



учитель української мови 

та літератури; 

Кандидат педагогічних 

наук, 

спеціальність - 13.00.05. 

соціальна педагогіка,  тема 

дисертації: «Соціально-

педагогічні умови 

подолання конфліктів у 

молодій сім’ї»,  

доцент кафедри 

соціальної роботи та 

психології  

Національного центру «МАН 

України»; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.17. Досвід практичної 

роботи за фахом. 

Микицей  

Тереза  

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра статистики 

та економічного 

аналізу 

Українська 

сільськогосподарська 

академія, 1989 р., 

спеціальність – економіка 

та організація сільського 

виробництва,  

Кандидат економічних 

наук, 

08.06.01 – «Економіка 

підприємства й 

організація 

виробництва», тема  

дисертації: «Формування 

економічних 

взаємовідносин у сфері 

аграрного технічного 

сервісу», 

доцент кафедри 

статистики та 

економічного аналізу 

21 р. Вступ до фаху 

 

Навчальна 

практика 

П.п.30.3. Навчальний посібник; 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 



Мосіюк  

Стефанія  

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Київський державний 

університет ім.. 

Т.Г.Шевченка, 1991 р. 

спеціальність-

математика; 

Кандидат економічних 

наук, 08.06.01 – 

«Економіка підприємств 

та організація 

виробництва», 

тема дисертації: 

«Земельний ресурсний 

потенціал 

сільськогосподарських 

підприємств Полісся 

України та його 

економічна оцінка», 

доцент кафедри 

економіки аграрного 

бізнесу 

25 р. Маркетинг у 

туризмі 

 

Організація 

анімаційної 

діяльності 

 

Аналіз діяльності 

підприємств 

туризму 

 

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.11. Участь у атестації 

наукових кадрів; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.16. Член професійних 

об’єднань за спеціальністю. 

Кудінова  

Ірина  

Петрівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Національний аграрний 

університет, 2000 р. 

спеціальність -економічна 

кібернетика; 

Кандидат економічних 

наук,  

спеціальність 08.06.01 – 

економіка, організація і 

управління 

підприємствами, 

тема дисертації: 

«Ефективність 

виробництва продукції 

15 р. Організація 

туристичних 

подорожей 

 

 

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком, керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце; 



рослинництва в 

сільськогосподарських 

підприємствах» 

доцент кафедри 

аграрного консалтингу і 

туризму 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.16. Участь у 

професійних об’єднаннях за 

спеціальністю.  

Новак 

Тамара 

Сергіївна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

ім. акад. В.З. Янчука 

 

Національний аграрний 

університет, 2007 р., 

спеціальність – 

правознавство; 

Кандидат юридичних 

наук, спеціальність 

12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне 

право,  тема дисертації 

«Правове регулювання 

охорони праці в 

сільському господарстві»,  

доцент кафедри 

аграрного, земельного та 

екологічного права   

 

11 р. Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності 

 

Договірне і 

трудове право 

П.п.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.11. Офіційний опонент; 

П.п.13. Методичні видання; 

П.п.16. Член Союзу юристів 

України  

Данькевич 

Людмила 

Ростиславівна 

Старший 

викладач 
Кафедра  

англійської філології    

 

 

Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1982 р.,  

спеціальність «Іноземні 

мови», кваліфікація 

«Вчитель англійської  і 

іспанської мов» 

  

16 р. Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

 

Англійська мова 

 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 



П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники, підручники; 

П.п.13. Методичні видання; 

П.п.16. Член Союзу юристів 

України 

Кальна-

Дубінюк  

Тетяна  

Прокопівна 

Професор 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного і 

консалтингу 

Українська 

сільськогосподарська 

академія 1973, спеціаль-

ність-економічна  

кібернетика; 

Доктор економічних 

наук, 

спеціальність 

08.00.04 – економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності), тема 

дисертації: «Розвиток 

аграрного консалтингу 

сільськогосподарських 

підприємств», 

професор кафедри 

аграрного консалтингу та 

сервісу, 

заслужений науково-

педагогічний працівник 

НУБіП України 

 

30 р. Міжнародний 

туристичний 

бізнес 

 

Основи 

консалтингу 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.5. Участь у міжнародних 

наукових проектах; 

П.п.30.6. Проведення занять 

іноземною мовою; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.12. Патенти; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.16. Член професійних 

об’єднань за спеціальністю; 
 

Сидоренко 

Ірина  

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

культурології 

Київський національний 

університет імені Тараса 
9 р. Етнокультурологія П.п.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 



Григорівна Шевченка, 2003 р.  

спеціальність-філософія; 

Кандидат філософських 

наук, спеціальність 

09.00.07 – етика, тема ди-

сертації: «Харизматична 

особистість та спільнота: 

морально-етичний аспект 

взаємодії» 

П.п.3. Навчальні посібники; 

П.п.13. Методичні видання; 

 

Соломенко 

Людмила 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра загальної 

екології та безпеки 

життєдіяльності 

Уманська сільськогос-

подарська академія, 1984, 

спеціальність – агрохімія 

і грунтознавство; 

Кандидат біологічних 

наук, спеціальність 

06.01.11 – захист рослин 

від шкідників і хвороб, та 

03.00.12 – фізіологія 

рослин, тема дисертації: 

«Динаміка фосфорорга-

нічних інсектицидів і їх 

вплив на метаболізм 

рослин озимої  пшениці»,  

доцент кафедри загальної 

екології та безпеки 

життєдіяльності 

26 р. Екологія П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової  

Кудрявицька 

Аліна 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра загальної 

екології та безпеки 

життєдіяльності 

Національний аграрний 

університет, 2000 р., 

спеціальність - агрохімія і 

ґрунтознавство; 

15 р. Безпека праці і 

життєдіяльності 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.13. Методичні видання; 



Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, спеціальність 

06.01.04 – агрохімія, тема 

дисертації: «Агрохімічне 

обгрунтування викорис-

тання добрив під озиму та 

яру пшеницю в сівозміні 

на лучно-чорноземному 

грунті північної частини 

Лісостепу України», 

доцент кафедри загальної 

екології та безпеки 

життєдіяльності 

П.п.14. Керівництво 

студентським науковим 

гуртком; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 

Бринзак 

Сава  

Савович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра фізичного 

виховання 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім.М.Коцюбинського 

2005 р., спеціальність – 

педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізична 

культура; 

Кандидат наук з 

фізичного виховання і 

спорту, спеціальність 

24.00.01 – «Олімпійський 

та професійний спорт», 

тема дисертації: 

«Прогнозування 

психологічної  сумісності 

спортсменів у команді» 

(на прикладі ігрових видів 

спорту) 

7 р. Фізичне виховання П.п.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

 



Зуєнко 

Неля 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра іноземної 

філології і перекладу 

Національний педагогіч-

ний університет ім. М. 

Драгоманова, 2002 р. 

спеціальність - мова та 

література (німецька)», 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди», 

2015 р., спеціальність – 

філолог, вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної літератури; 

Кандидат педагогічних 

наук,  спеціальність 

13.00.04 - теорія і 

методика професійної 

освіти,  тема дисертації 

«Формування 

комунікативної культури 

студентів аграріїв у 

процесі професійної 

підготовки», 

Доцент кафедри 

іноземних мов і перекладу 

16 р. Друга іноземна 

мова (німецька) 

П.п.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.3. Навчальні посібники; 

П.п.30.11. Офіційний опонент; 

П.п.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Участь в журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 

Фурса 

Анатолій 

Васильович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра банківської 

справи та 

страхування 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут, 1988 р., 

спеціальність – економіка 

і організація сільського 

господарства; 

Кандидат економічних 

наук, спеціальність 

08.06.01 – «Економіка 

23 р. Страхування в 

туризмі 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Навчальні посібники; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.11. Член спеціалізованої 

ради, офіційний опонент; 

П.п.30.13. Методичні видання; 



підприємств і форми 

господарювання», доцент 

кафедри оподаткування і 

страхування, тема 

дисертації: «Розвиток 

форм господарювання в 

умовах переходу до 

ринку (на матеріалах 

бурякосіючих 

господарств України», 

кафедри оподаткування і 

страхування 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики; 

П.п.30.17. Досвід практичної 

роботи за фахом; 

П.п.30.18. Наукове 

консультування. 

Кравцов  

Сергій 

Станіславович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

(за сумісництвом) 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Донецький інститут 

туристичного бізнесу», 

2005 р., спеціальність – 

менеджмент організацій; 

Кандидат наук з 

державного управління,  
спеціальність 24.00.02 – 

«Механізм державного 

управління», тема 

дисертації: «Механізми 

державного регулювання 

сільського зеленого 

туризму». 

 

14 р. Рекреалогія і 

курортна справа 

 

Івентивний 

менеджмент 

 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники, підручники; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

 

Новак 

Олександр 

Володимирович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

менеджменту ім. 

проф. Й.С. 

Завадського 

Національний аграрний 

університет, 2002 р., 

спеціальність – 

менеджмент організацій, 

Національний аграрний 

14 р. Комунікативний 

менеджмент 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 



університет, 2003 р.,  

спеціальність – державна 

служба; 

Кандидат економічних 

наук, спеціальність 

08.00.04 – «Економіка і 

управління 

підприємствами» (за 

видами економічної 

діяльності),  тема  

дисертації: «Управління  

стратегічним розвитком 

сільськогосподарських 

підприємств»,  

доцент кафедри 

менеджменту   

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.10. Організаційна робота. 

 

Самсонова 

Вікторія 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Київський національний 

економічний університет 

ім. В. Гетьмана, 2004 р. 

спеціальність - економіка 

підприємства; 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.03 – 

економіка та управління 

національним 

господарством, 

тема дисертації: 

«Формування 

організаційно-

економічного механізму 

поширення сільськогос-

9 р. Етика бізнесу 

 

 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.5. Участь у міжнародних 

наукових проектах; 

П.п.30.7. Робота у складі 

експертних рад; 

П.п.30.8. Науково-дослідна 

тема; 



подарських знань та 

інформації», 

старший  науковий 
співробітник  за 

спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління 

національним 

господарством. 

 

П.п.30.10. Організаційна 

робота; 

П.п.30.11. Офіційний опонент; 

 

Слива  

Юлія 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

Кафедра 

стандартизації та 

сертифікації 

сільськогосподарської 

продукції 

 

Національний університет 

харчових технологій, 2003 

р., спеціальність - 

технологія цукристих 

речовин 

Кандидат технічних 

наук, спеціальність 

05.18.05 – технологія 

цукристих речовин та 

продуктів бродіння, тема 

дисертації: «Розроблення 

способу отримання 

дифузійного соку з 

використанням 

електроіскрових 

розрядів», 

доцент кафедри 

стандартизації та 

сертифікації 

сільськогосподарської 

продукції. 

 

12 р. Стандартизація, 

сертифікація в 

туризмі 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографія, 

навчальний посібник; 

П.п.30.5. Участь у міжнародних 

наукових проектах; 

П.п. 30.8. Науково-дослідна 

тема; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.14. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 

 



Локутова 

Олена  

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного бізнесу 

і консалтингу 

Українська 

сільськогосподарська 

ордена Трудового 

Червоного  Прапора 

академію, 1989 р., 

спеціальність – зоотехнік; 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, спеціальність 

06.02.04 - технологія 

виробництва продуктів 

тваринництва, тема 

дисертації: «Оцінка 

бджолиного обніжжя за 

видовим складом, вмістом 

поживних речовин та 

морфологічними 

ознаками пилкових 

зерен», доцент 

7 р. Екологічний 

туризм 

 

Виробнича 

практика 

П.п.30.1. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science; 

П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.15. Науково-популярні 

та дискусійні публікації з 

наукової або професійної 

тематики. 

Стретович  

Олександр 

Анатолійович 

Доцент 

кафедри 
Кафедра публічного 

управління та 

менеджменту 

інноваційної 

діяльності 

Українська ордена 

трудового Червоного 

прапора 

сільськогосподарська 

академія, 1980 р., 

спеціальність – 

економічна кібернетика, 

кваліфікація – економіст – 

математик 

Кандидат економічних 

наук, спеціальність 

08.00.22 - економіка, 

планування і організація 

управління сільським 

19 р. Активний туризм П.п.30.2. Наукові публікації у 

фахових виданнях; 

П.п.30.3. Монографії, навчальні 

посібники; 

П.п.30.7. Робота у складі 

експертних рад; 

П.п.30.13. Методичні видання; 

П.п.30.17. Досвід практичної 

роботи за фахом. 

П.п. 30.16. Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю. 

 

 



господарством, тема 

дисертації: «Забезпечення 

оптимального 

співвідношення між 

зростанням 

продуктивності праці та її 

оплатою в умовах 

застосування прогресивно 

зростаючих розцінок», 

доцент 

 
 
 


