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ПОДАННЯ 

до затвердження голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог  

освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем магістра 

в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 2019 рік 
 

№

3/п 

Прізвище,  

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

установи, посада 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Який навчальний 

заклад закінчив і 

коли 

Присвоєна 

кваліфікація і 

спеціальність за 

дипломом 

Строк 

роботи за 

фахом, 

роки 

Строк роботи в 

ДЕК, контингент 

студентів, осіб 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

011 – Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) 

1 
Костриця Наталія 

Миколаївна 

НУБіП України,  

завідувач кафедри української 

та класичних мов 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Український державний 

педагогічний університет 

М.П. Драгоманова, 1997 

українська мова та 

література; вчитель 

української мови та 

літератури 

17 
03-04.12 (25) 

09-11.12 (31) 

035 – Філологія (німецька мова) 

2 
Личук Марія 

Іванівна 

НУБіП України, 

 доцент кафедри 

журналістики та мовної 

комунікації 

доктор філологічних 

наук, доцент 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет, 1983 

філолог, викладач; 

українська мова та 

література 

21 
03.12 (3) 

09.12. (5) 

035 – Філологія (англійська мова) 

3 
Амеліна Світлана 

Миколаївна 

НУБіП України, 

 завідувач кафедри іноземної 

філології і перекладу 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1983 

філолог, викладач, 

перекладач; німецька 

мова та література 

34 

12.06 (13) 

03.12 (5) 

13.12 (15) 

051 – Економіка (Економіка підприємства) 

4 
Єрмаков Олександр 

Юхимович 

НУБіП України, 

 завідувач кафедри економіки 

праці та соціального 

розвитку 

доктор економічних 

наук, професор, 

заслужений економіст 

України 

Українську СГА, 1973 
економіст-організатор 

с.г. виробництва 
40 

22-23.05 (19) 

03-04.12 (24)  

28.11 (9) 

  

Розглянуто і схвалено 

вченою радою НУБіП України 

«_____» листопада 2018 р. 

(Протокол №__________) 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НУБіП України 

________ проф. С. Ніколаєнко 

«____» листопада 2018 року 
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051 – Економіка (Прикладна економіка) 

5 
Рогач Світлана 

Михайлівна 

НУБіП України,  

завідувач кафедри економіки 

підприємства ім. Романенка 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

прапора 

сільськогосподарська 

академія, 1992 

економіст-бухгалтер 24 
03.12 (13)  

26.11 (10) 

051 – Економіка (Економічна кібернетика) 

6 
Галушко Валерій 

Павлович 

НУБіП України, 

завідувач адміністративного 

менеджменту та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, професор 

доктор економічних 

наук, професор 
Українську СГА, 1971 

економічна кібернетика, 

економіст-математик 
43 11-12.12 (25) 

071 – Облік і оподаткування 

7 
Лазаришина Інна 

Дмитрівна 

НУБіП України, завідувач 

кафедри статистики та 

економічного аналізу 

доктор економічних 

наук, професор 

Український інститут 

інженерів водного 

господарства, 1982 

інженер-економіст, 

економіка і організація 

водного господарства 

35 
03-08.12 (67)  

20-22.11 (32) 

8 
Савчук Василь 

Кирилович 

НУБіП України, завідувач 

кафедри статистики та 

економічного аналізу 

доктор економічних 

наук, професор 
Українську СГА, 1965 

бухгалтер-економіст, 

бухгалтерський облік в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

47 20.05 (10)  

072 – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

9 
Худолій Любов 

Михайлівна 

НУБіП України, завідувач 

кафедри банківської справи та 

страхування 

доктор економічних 

наук, професор 

Ворошиловградський  

сільськогосподарський 

інститут, 1976 р. 

економіст–організатор 

сільськогосподарського 

виробництва 

40 
03-07.12 (49) 

20-22.11 (38) 

073 – Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) 

10 
Збарський Василь 

Кузьмич 

НУБіП України, 

професор кафедри маркетингу 

та міжнародної торгівлі 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська 

сільськогосподарська 

академія, 1978 

вчений агроном-

економіст 
45 

09.12 (16) 

18.11 (16) 

073 – Менеджмент (Адміністративний менеджмент) 

11 
Горьовий Василь 

Павлович 

НУБіП України, 

зав. кафедрою менеджменту  

ім. проф. Й.С. Завадського 

доктор економічних 

наук, професор 

Білоцерківський с. г. 

інститут 

 ім. П.А. Погребняка, 1989 

учений агроном, 

агрономія 
27 

09-10.12 (15) 

18-20.11 (28) 

073 – Менеджмент (Менеджмент ЗЕД) 

12 
Кваша Сергій 

Миколайович 

НУБіП України, 

проректор з навчальної і 

 виховної роботи 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська СГА,  

1980 

економіст-математик 

сільського господарства, 

економічна кібернетика 

36 
09-10.12 (17) 

18-19.11 (15) 

073 – Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) 

13 
Талавиря Микола 

Петрович 

НУБіП України, 

зав. кафедри економічної теорії 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська СГА,  

1992 

економіка і організація 

с.г. виробництва 
23 

09-10.12 (29) 

18-19.11 (21) 
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14 
Буряк Руслан 

Іванович 

НУБіП України, 

т. в. о. завідувача кафедри 

маркетингу та  

міжнародної торгівлі 

доктор економічних 

наук, 

доцент 

Національний аграрний 

університет, 

2002 

менеджер-економіст 16 17-18.06 (20) 

073 – Менеджмент (Управління навчальним закладом) 

15 
Вікторова Леся 

Вікторівна 

НУбіП України, 

 в. о. завідувача кафедри 

соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в 

освіті 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2004 

філологія, фахівець 

класичних мов та 

літератур; викладач 

мова та література 

(латинська, грецька) 

 
03-04.12 (25) 

09.12. (17) 

073 – Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю, Дорадництво) 

16 
Діброва Анатолій 

Дмитрович 

НУБіП України, декан 

економічного факультету 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська СГА 

1992 

економіст-організатор 

сільськогосподарського 

виробництва, 

економіка сільського 

господарства 

26 03-05.12 (28) 

075 – Маркетинг 

17 
Галушко Валерій 

Павлович 

НУБіП України, 

зав. кафедрою 

адміністративного  

менеджменту та ЗЕД 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська СГА, 

1971 

економіст-математик, 

економічна кібернетика; 
43 

09-10.12 (18) 

18.11 (10) 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

18 
Ільчук Микола 

Максимович 

НУБіП України,  

завідувач кафедри 

підприємництва та організації 

агробізнесу 

доктор економічних 

наук, професор, член-

кор. НААН України 

Українську СГА, 1981 
економіст-організатор 

с.г. виробництва 
38 

03-05.12 (35) 

20-22.11 (30) 

081 – Право 

19 
Куцевич Максим 

Петрович 

заступник декана юридичного 

факультету Київського 

національного університету  

ім. Т. Шевченка 

кандидат юридичних 

наук, доцент 

Київський Національний 

університет  

ім. Т. Шевченка 

юрист, правознавство 14 
18-19.12 (27) 

02-04.04 (39) 

101 – Екологія 

20 
Макаренко Наталія 

Анатоліївна 

НУБіП України, 

 професор кафедри екології 

агросфери та екологічного 

контролю 

доктор с.г. наук, 

професор 
Українську СГА, 1983 

вчений агроном,  

агрохімія і 

ґрунтознавство 

43 
09-11.12 (42) 

12-14.12 (32) 

121 – Інженерія програмного забезпечення 

21 Гуржій Андрій 

Миколайович 

НУБіП України, 

професор кафедри 

інформаційних і дистанційних 

технологій 

доктор технічних 

наук, професор 

Київський політехнічний 

інститут, 1969 
інформаційно-

вимірювальна техніка 
38 11.12 (12) 
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122 – Комп’ютерні науки  

22 Гуржій Андрій 

Миколайович 

НУБіП України, 

професор кафедри 

інформаційних і дистанційних 

технологій 

доктор технічних 

наук, професор 

Київський політехнічний 

інститут, 1969 
інформаційно-

вимірювальна техніка 
38 12-14.12 (40) 

123 – Комп’ютерна інженерія 

23 Гуржій Андрій 

Миколайович 

НУБіП України, 

професор кафедри 

інформаційних і дистанційних 

технологій 

доктор технічних 

наук, професор 

Київський політехнічний 

інститут, 1969 
інформаційно-

вимірювальна техніка 
38 13.12 (10) 

133 – Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) 

24 
Ромасевич Юрій 

Олександрович 

НУБіП України,  

доцент кафедри 

конструювання машин і 

обладнання  

доктор технічних 

наук, доцент 

Національний аграрний 

університет, 2006 

інженер-дослідник з 

енергетики с.г 

виробництва, 

енергетика с.г. 

виробництва 

10 10-11.12 (16) 

133 – Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) 

25 
Голуб Геннадій 

Анатолійович 

НУБіП України,  

завідувач кафедри механізації 

тваринництва  

доктор технічних 

наук, професор 

Українську ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарську 

академію, 1983 

інженер-електромеханік 33 

10-11.12 (18) 

14.05 (5) 

23.04 (13) 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання; Електрифікація та автоматизація с.г.) 

26 
Заблодський Микола 

Миколайович 

НУБіП України,  

професор кафедри електричних 

машин і експлуатації 

електрообладнання 

доктор технічних 

наук, професор 

Комунарський гірничо-

металургійний інститут, 

1973 

інженер-електромеханік 46 

19-20.12 (20) 

16-18.12 (38) 

03-04.12 (16) 

10.06 (9) 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва) 

27 
Горобець Валерій 

Григорович 

НУБіП України,  

професор кафедри 

теплоенергетики 

доктор технічних 

наук, професор 

Київський державний 

університет ім. Т.Г. 

Шевченка,1973 

вчитель фізики 45 
17-20.06 (41) 

13-14.05 (23) 

151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами) 

28 
Садовий Євген 

Анатолійович 

Генеральний директор «Дельта 

Вилмар» 

інженер-електрик, 

автоматизація с/г 

виробництва 

Національний аграрний 

університет, 1995 

інженер-електрик, 

автоматизація с/г 

виробництва 

23 

16.12 (13) 

03.12 (7) 

08.06 (10) 

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) 

29 
Демиденко Ольга 

Олексіївна 

ректор Інституту підготовки 

фахівців «УкрНДНЦ» 

Кандидат технічних 

наук, доцент 

Київський національний 

університет технологій 

та дизайну, 2004 р 

інженер з якості, 

стандартизації та 

сертифікації 

18 
16-17.12 (18) 

18-21.12 (44) 

162 – Біотехнології та біоінженерія 

30 
Патика Микола 

Володимирович 

НУбіП України,  

завідувач кафедри 

екобіотехнології та 

біорізноманіття 

доктор с.-г. наук, 

старший науковий 

співробітник 

Кримський державний 

аграрний університет, 

2001 

вчений агроном 17 
10-12.12 (30) 

13-14.12 (25) 
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181 – Харчові технології 

31 
Дерев’янко 

Людмила Петрівна 

НУБіП України,  

професор кафедри технології 

м’ясних, рибних та 

морепродуктів  

доктор біологічних 

наук, старший 

науковий співробітник 

Таджицький державний 

університет  

ім. В.І. Леніна, 1976 

біолог, викладач біології 

та хімії 
38 

16-18.12 (32) 

19-20.12 (20) 

187 – Деревообробні та меблеві технології 

32 
Цапко Юрій 

Володимирович 

НУБіП України, 

професор кафедри технологій 

та дизайну виробів з деревини 

Доктор технічних 

наук, старший 

науковий співробітник 

Київський політехнічний 

інститут, 1985 

інженер-механік, 

машини та апарати 

хімічних виробництв  

20 

16.12 (11) 

12.03 (10)  

10.12 (10) 

192 – Будівництво та цивільна інженерія 

33 
Ловейкін В’ячеслав 

Сергійович 

НУБіП України,  

завідувач кафедри 

конструювання машин і 

обладнання  

доктор технічних 

наук, професор 

Київський інженерно-

будівельний інститут,  

1972 

інженер-механік, 

будівельні машини і 

обладнання 

44 10-11.12 (25) 

193 – Геодезія та землеустрій 

34 
Талавиря Микола 

Петрович 

НУБіП України, 

 завідувач кафедри економічної 

теорії 

доктор економічних 

наук, професор 

Українська 

сільськогосподарська 

академія ім. трудового 

червоного прапору, 1992 

Економіка, організація 

та управління 

сільськогосподарського 

виробництва 

26 
10-14.12 (54) 

11-14.03 (48) 

35 
Мартин Андрій 

Геннадійович 

завідувач 

кафедри землевпорядного 

проектування 

доктор економічних 

наук, 

доцент 

Національний аграрний 

університет, 

2000 

землевпорядкування та 

кадастр, 

інженер-землевпорядник 

18 27-28.05 (19) 

201 - Агрономія (освітня програма «Агрономія», «Селекція і генетика с. г. культур») 

36 
Рахметов Джамал 

Бахлулович 

заступник директора з 

наукової роботи Національного 

ботанічного саду 

 ім. М.М. Гришка 

НАН України, професор 

кафедри рослинництва НУБіП 

України 

доктор с.г. наук, 

професор 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, 1986 

вчений агроном, 

агрономія 
32 

03-05.12 (37) 

09-14.12 (70) 

201 - Агрономія (освітня програма Агрохімія і ґрунтознавство) 

37 
Ткаченко Микола 

Адамович 

заступник директора з 

наукової роботи ННЦ 

«Інститут землеробства 

НААН» 

доктор с.г. наук,  

старший науковий 

співробітник 

Український державний 

аграрний  

університет,  

1993 

вчений агроном, 

агрономія 
25 

05-06.12 (18) 

12-13.12 (26) 

202 – Захист і карантин рослин 

38 
Доля Микола 

Миколайович 

НУБіП, професор 

кафедри інтегрованого захисту 

і карантину рослин 

доктор с.-.г. наук, 

професор, член-кор 

НААН України 

Українську СГА, 1980 
вчений агроном по 

захисту рослин 
34 

11-13.12 (33) 

14.12 (11) 

203 – Садівництво та виноградарство 

39 
Гриник Ігор 

Володимирович 

директор Інституту 

садівництва НААН України, 

доктор с.г. наук, академік 

НААН 

доктор с.г. наук,  

професор 

Аграрний університет  

ім. В.В. Докучаєва, 1992 

вчений агроном, 

агрономія 
26 

06.12 (8) 

12-13.12 (22) 
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204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

40 
Рубан Сергій 

Юрійович 

НУБіП України,  

завідувач кафедри генетики, 

розведення та біотехнології 

тварин 

Доктор  

с.-г. наук, професор 

Харківський 

зооветеринарний 

інститут, 

1978 рік 

зоотехнія, зооінженер. 36 
13.12 (5)  

09–14.12 (71)  

205 – Лісове господарство 

41 
Яворовський Петро 

Петрович 

НУБіП України,  

професор кафедри лісівництва  

доктор с.г. наук, 

старший науковий 

співробітник 

Українську СГА, 

1971 

інженер лісового 

господарства, лісове 

господарство 

47 

16-20.12 (58) 

12-16.03 (50)  

02-03.12 (26) 

10-13.12 (46) 

16-17.05 (23) 

206 – Садово-паркове господарство 

42 
Ковалевський Сергій 

Борисович 

НУБіП України, 

 професор кафедри ботаніки, 

дендрології та лісової селекції  

доктор с.г. наук, 

професор 
Українську СГА, 1991 

інженер лісового 

господарства, лісове 

господарство 

26 

14.05 (7) 

16-17.12 (23) 

14-15.03 (19) 

02.12 (12) 

207 – Водні біоресурси та аквакультура 

43 
Вовк Надія 

 Іллівна 

 НУБіП України,  

завідувач кафедри 

аквакультури 

доктор  

с.-г. наук, професор  

Київський державний 

університет  

ім. Т.Г. Шевченка, 1973 р.,  

біологія, біолог-

мікробіолог 
19 

13.12 (12 ) 

10–12.12 (34 )  

208 – Агроінженерія 

44 
Несвідомін Віктор 

Миколайович 

НУБіП України, 

 професор кафедри нарисної 

геометрії, комп’ютерної 

графіки та дизайну  

доктор технічних 

наук, професор 
Українську СГА, 1983 інженер-електромеханік 34 

11-12.12 (20) 

05-06.04 (16) 

45 
Афтанділянц 

Євгеній Григорович 

НУБіП України, 

 професор кафедри технології 

конструкційних матеріалів і 

матеріалознавства  

доктор технічних 

наук, професор 

Волгоградський 

політехнічний інститут, 

1971 

інженер-механік 44 
11-13.12 (30) 

05-06.04 (16) 

211 – Ветеринарна медицина 

46 
Сорока Наталія 

Михайлівна 

НУБіП України,  

завідувач кафедри 

паразитології та тропічної 

ветеринарії 

доктор ветеринарних 

наук, професор 

Українська ордена 

Трудового 

Червоного Прапора с.г. 

академія, 1987 

ветеринарний лікар, 

ветеринарія 
31 

04-16.06 (151) 

17-21.06 (51) 

47 
Малюк Микола 

Олексійович 

НУБіП України,  

завідувач кафедри хірургії і 

патофізіології ім. акад І.О. 

Поваженка 

доктор ветеринарних 

наук, доцент 

Національний аграрний 

університет, 1995 

лікар ветеринарної 

медицини,  

ветеринарна медицина 

23 
25.06-03.07 (80) 

24-28.12 (52) 

212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

48 
Шевченко Лариса 

Василівна 

НУБіП України 

професор кафедри гігієни 

тварин та санітарії  

ім. професора А.К. Скороходька 

доктор ветеринарних 

наук, професор 

Національний аграрний 

університет, 1995 

лікар ветеринарної 

медицини,  

ветеринарна медицина 

23 
25-26.06 (15) 

24-26.12 (24) 
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231 – Соціальна робота 

49 
Амеліна Світлана 

Миколаївна 

НУБіП України, 

 завідувач кафедри іноземної 

філології і перекладу 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1983 

філолог, викладач, 

перекладач; німецька 

мова та література 

34 
02.12 (6) 

09-10.12 (13) 

274 – Автомобільний транспорт 

50 
Несвідомін Віктор 

Миколайович 

НУБіП України  

професор кафедри нарисної 

геометрії, комп’ютерної 

графіки та дизайну  

доктор технічних 

наук, професор 
Українську СГА, 1983 інженер-електромеханік 34 13.12 (11) 

275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) 

51 
Савчук Василь 

Кирилович 

НУБіП України, 

 завідувач кафедри 

статистики та економічного 

аналізу 

доктор економічних 

наук, професор 
Українську СГА, 1965 

бухгалтер-економіст, 

бухгалтерський облік в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

47 
11-12.12 (16) 

05-06.04 (22) 

281 – Публічне управління та адміністрування 

52 
Томін Євген 

Фролович 

НУБіП України, 

помічник ректора, директор 

благодійного фонду 

«Голосіївська інніціатива-

2020» 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

Українську 

сільськогосподарську 

академію, Національний 

аграрний університет 

державний службовець 

першого рангу, 

зооінженер, 

інженер-механік 

20 02-07.12 (68) 

 

 

Проректор з навчальної і виховної роботи ____________________________ С. Кваша 
                     (підпис)    

 


