
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 28 вересня 2016 року (протокол № 3) щодо підтримки кандидатур на 

заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН 

України. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо підтримки кандидатур на 

заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН 

України та враховуючи їх вагомі внески у розвиток галузей наук, сформовані наукові 

школи тощо ухвалили: 

Підтримати кандидатури на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) 

НААН України: 

- д.с.-г.н., професора, члена-кореспондента НААН України, директора 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Вергунова Віктора 

Анатолійовича зі спеціальності «Історія та археологія (історія сільськогосподарських 

наук)»; 

- д.е.н., професора, члена-кореспондента НААН України, завідувача відділу 

інформатики ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України» Жука Валерія 

Миколайовича зі спеціальності «Облік і оподаткування)»; 

- д.с.-г.н., професора, члена-кореспондента НААН України, директора ННЦ 

«Інститут землеробства НААН України» Камінського Віктора Францевича зі 

спеціальності «Агрономія (загальне землеробство)»; 

- д.т.н., професора, члена-кореспондента НААН України, директора 

Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування 

ім. Л.Погорілого Кравчука Володимира Івановича зі спеціальності «Агроінженерія 

(галузеве машинобудування. Адаптування і випробування машин)»; 

- д.с.-г.н., професора, члена-кореспондента НААН України, заступника 

директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 

Ковтун Світлани Іванівни зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва (генетика)»; 

- д.б.н., професора, члена-кореспондента НААН України, провідного наукового 

співробітника лабораторії з вивчення сибірки Інституту ветеринарної медицини 

НААН України Мельничука Сергія Дмитровича зі спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва (біохімія, фізіологія тварин)» 

- д.е.н., професора, члена-кореспондента НААН України, директора Інституту 

продовольчих ресурсів НААН України Сичевського Миколи Петровича зі 

спеціальності «Харчові технології (зберігання і переробка сільськогосподарської 

сировини та якість харчової продукції)»; 

- д.с.-г.н., професора, члена-кореспондента НААН України, заступника  

академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства Хареби 

Володимира Васильовича зі спеціальності «Харчові технології (зберігання і 

переробка сільськогосподарської сировини та якість харчової продукції)». 

 

 

 



Підтримати кандидатури на заміщення вакансій членів-кореспондентів НААН 

України: 

- д.с.-г.н., професора, директора Інституту картоплярства Бондарчука Анатолія 

Андрійовича зі спеціальності «Агрономія» (овочівництво); 

- д.с.-г.н., професора, заступника головного редактора журналу «Вісник 

аграрної науки», директора Державного видавництва «Аграрна наука» НААН 

України, старшого наукового співробітника ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського» Величка Володимира Андрійовича зі 

спеціальності «Агрономія» (агроґрунтознавство – картографія грунтів); 

- д.с.-г.н., професора, директора Інституту свинарства і АПВ НААН України 

Волощука Василя Михайловича зі спеціальності «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва (свинарство)». 

- д.с.-г.н., професора, директора Інституту тваринництва степових районів імені 

М.Ф.Іванова «Асканія-нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з 

вівчарства Вдовиченка Юрія Васильовича зі спеціальності «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва (розведення та селекція тварин; м’ясне 

скотарство)». 

- д.т.н., професора, професора кафедри вищої та прикладної математики 

Головача Івана Володимировича для участі в конкурсі на заміщення вакансії члена-

кореспондента НААН України зі спеціальності «Агрономія (загальне землеробство)» 

- д.с.-г.н., професора, директора Миронівського інституту пшениці Демидова 

Олександра Анатолійовича зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування 

(наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)»; 

- д.е.н., професора, заступника академіка-секретаря Відділення аграрної 

економіки та продовольства НААН України Ібатулліна Шаміля Ільдусовича зі 

спеціальності «Економіка (економіка природокористування)); 

- д.с.-г.н., професора, завідувача кафедри садівництва  Кондратенко Тетяни 

Єгорівни зі спеціальності «Агрономія» (селекція і насінництво); 

- д.т.н., професора, ректора Таврійського державного агротехнологічного 

університету Кюрчева Володимира Миколайовича зі спеціальності «Агрономія» 

(сільськогосподарські меліорації); 

- д.вет.н., професора, директора Інституту ветеринарної медицини Ничика 

Сергія Анатолійовича зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (інфекційні хвороби 

тварин, біобезпека та біозахист); 

- д.с.-г.н., заступника директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків Сінченка Віктора Миколайовича зі спеціальності 

«Агрономія» (загальне землеробство); 

- д.с.-г.н., професора, заступника директора ННІ післядипломної освіти Пабата 

Віктора Олексійовича зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва (розведення та селекція тварин; м’ясне скотарство)». 

 

Голова Вченої ради      С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


