Якісний склад групи забезпечення спеціальності 201 Агрономія
№
п/п

ПІБ
(посилання на
підвищення
кваліфікації)

Виконання п. 30
Науковий ступінь,
Ліцензійних умов
Посада
вчене звання
(Постанова КМУ № 347
від 10.05.2018)
Кафедра агрохімії і ґрунтознавства
https://agrochem.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki.html
Невлад Володимир
Іванович
https://agrochem.udau.ed
https://agrochem.udau.edu.u
Завідувач
Кандидат
u.ua/assets/files/pidvishhe
a/assets/files/yakisnaкафедри,
сільськогосподарсь
nnyaharakteristika/nevlad_v.i.доцент
ких наук, доцент
kvalifikacii/pidvishhenny
nove.pdf
a_kvalifikaciinevladav.i..pdf
Господаренко
Григорій
Миколайович
https://agrochem.udau.edu.u
https://agrochem.udau.ed
Доктор
Професор
a/assets/files/yakisnau.ua/assets/files/pidvishhe
сільськогосподарсь
кафедри
harakteristika/gospodarenko
nnyaких наук, професор
_g.m.-1-nove.pdf
kvalifikacii/pidvishhenny
a_kvalifikaciigospodarenka-g.m..pdf
Недвига Микола
Васильович
https://agrochem.udau.ed
https://agrochem.udau.edu.u
Кандидат
u.ua/assets/files/pidvishhe Професор
a/assets/files/yakisnaсільськогосподарсь
nnyaкафедри
harakteristika/3.y_nedviga_
ких наук, професор
kvalifikacii/pidvishhenny
m.v..pdf
a_kvalif.-nedvigam.v..pdf
Мартинюк Андрій
Тимофійович
https://agrochem.udau.ed
https://agrochem.udau.edu.u
u.ua/assets/files/pidvishhe
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
a/assets/files/yakisnannyaкафедри
доцент
harakteristika/4._ykvalifikacii/pidvishhenny
martinyuk_a.t..pdf
a_kvalifikaciimartinyukaa.t..pdf
Черно Олена
Дмитрівна
https://agrochem.udau.ed
https://agrochem.udau.edu.u
u.ua/assets/files/pidvishhe
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
a/assets/files/yakisnannyaкафедри
доцент
harakteristika/5._ykvalifikacii/pidvishhenny
cherno_o.d..pdf
a_kvalifikacii-chernoo.d..pdf
Рассадіна Ірина
Старший
https://agrochem.udau.edu.u
Кандидат с.-г. наук,
Юріївна
викладач
a/assets/files/yakisnaстарший викладач
https://agrochem.udau.ed
кафедри
harakteristika/6._rassadina_i

u.ua/assets/files/pidvishhe
.yu..pdf
nnyakvalifikacii/pidvishhenny
a_kvalifikacii-rassadinai.yu..pdf
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І. П. Чучмія
(https://genetics.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-kafedri.html)
Рябовол Людмила
Олегівна
https://genetics.udau.edu.ua/
https://genetics.udau.edu.
assets/files/1.2020-yakisnЗавідувач
ua/assets/files/09.2020Доктор с.-г. наук, harakt-vikladach-2020/11кафедри,
pidvishhennyaпрофесор
ryabovol-l.o.-yakisnaпрофесор
kvalifikacii/ryabovolharakterpidvishhennyasamoanaliz_genetika-.pdf
kvalifikaciil.-ryabovol.pdf
Любченко Андрій
Іванович
https://genetics.udau.edu.
https://genetics.udau.edu.ua/
ua/assets/files/09.2020assets/files/1.2020-yakisnДоцент
Кандидат с.-г. наук,
pidvishhennyaharakt-vikladachкафедри
доцент
kvalifikacii/lyubchen2020/lyubchenkopidvishhennyasamoanaliz.pdf
kvalifikaciilyubchenko.pdf
Новак Жанна
Миколаївна
https://genetics.udau.edu.ua/ass
https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/09.2020pidvishhennyakvalifikacii/novakpidvishhennya-kvalifikaciinovak-zh.m..pdf

Кандидат с.-г. наук,
доцент

Доцент
кафедри

https://genetics.udau.edu.ua/ass
ets/files/1.2020-yakisn-haraktКандидат с.-г. наук,
vikladach-2020/30.-serzhukдоцент
yakisna-haraktersamoanaliz_genetika.pdf

Доцент
кафедри

https://genetics.udau.edu.ua/ass
ets/files/1.2020-yakisn-haraktКандидат с.-г. наук,
vikladach-2020/80.-kocyubaдоцент
yakisna-haraktersamoanaliz_genetika.pdf

Доцент
кафедри

https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/1.2020-yakisnКандидат с.-г. наук,
harakt-vikladachдоцент
2020/100_polyaneckayakisna-harakte-

Сержук Олександр
Петрович
https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/09.2020pidvishhennyakvalifikacii/serzhukpidvishhennyakvalifikacii_serzhuk.pdf

Коцюба Світлана
Петрівна
https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/09.2020pidvishhennyakvalifikacii/kocyubapidvishhenya-kvalifikaciikocyuba-s.p..pdf

Полянецька Ірина
Олегівна
https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/09.2020pidvishhennya-

ets/files/1.2020-yakisn-haraktvikladach-2020/70.-novakyakisna-haraktersamoanaliz_genetika.pdf

Доцент
кафедри

kvalifikacii/polyanecpidvishhennya-kvalifikaciipolyanecka-i.o..pdf

Діордієва Ірина
Павлівна

samoanaliz.pdf

https://genetics.udau.edu.ua/

https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/1.2020-yakisnassets/files/09.2020Ст. викладач Кандидат с.-г. наук
harakt-vikladachpidvishhennya2020/diordievakvalifikacii/diordsamoanaliz.pdf
pidvishhennnyakvalifikacii_diordieva.pdf

Крижанівський
Віталій Григорович

https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/1.2020-yakisnhttps://genetics.udau.edu.ua/
harakt-vikladach-2020/60.assets/files/09.2020Ст. викладач Кандидат с.-г. наук
krizhanivskij-yakisnapidvishhennyakvalifikacii/krizhanivharakteristikapidvishhennya-kvalifikaciivikladacha.pdf
krizhanivskij-v.g..pdf

Макарчук Марина
Олександрівна

https://genetics.udau.edu.ua/

https://genetics.udau.edu.ua/
assets/files/1.2020-yakisnassets/files/09.2020Ст. викладач Кандидат с.-г. наук
harakt-vikladachpidvishhennya2020/makarchukkvalifikacii/makarchsamoanaliz_genetika-1.pdf
pidvishhennya-kvalifikaciimakarchuk.pdf

Кафедра загального землеробства
https://zem.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/profesorsko-vikladackij-sklad.html
Карнаух Олександр
Борисович
Завідувач
Кандидат
https://zem.udau.edu.ua/asse
https://zem.udau.edu.ua/a
кафедри,
сільськогосподарсь
ts/files/samoanalizssets/files/svidoctvo-proдоцент
ких наук, доцент
karnauh.pdf
pidvishh.-kvalifikac.karnauh-o.b..pdf
Єщенко Володимир
Омельянович
Доктор
https://zem.udau.edu.ua/asse
https://zem.udau.edu.ua/a Професор
сільськогосподарсь
ts/files/samoanalizssets/files/svidoctvo-proкафедри
ких наук, професор
eshhenko-v.o..pdf
pidvishh.-kvalif.eshhenko-v.o..pdf
Копитко Петро
Григорович
Доктор
https://zem.udau.edu.ua/asse
Професор
https://zem.udau.edu.ua/a
сільськогосподарсь ts/files/samoanaliz-kopitkoкафедри
ssets/files/svidoctvoких наук, професор
p.g..pdf
kopitko-p.g..pdf
Новак Андрій
Васильович
https://zem.udau.edu.ua/asse
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
https://zem.udau.edu.ua/a
ts/files/samoanaliz-novakкафедри
доцент
ssets/files/svidoctvoa.v..pdf
novak-a.v..pdf
Усик Сергій
Доцент
Кандидат с.-г. наук, https://zem.udau.edu.ua/asse
Васильович
кафедри
доцент
ts/files/samoanaliz_usik_s_v

https://zem.udau.edu.ua/a
_.pdf
ssets/files/svidoctvo-usiks.v..pdf
Накльока Юрій
Іванович
https://zem.udau.edu.ua/asse
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
https://zem.udau.edu.ua/a
ts/files/samoanalizкафедри
доцент
ssets/files/svidoctvonakloka.pdf
nakloka-yu.i..pdf
Борисенко Віталій
Володимирович
Старший
https://zem.udau.edu.ua/asse
Кандидат с.-г. наук,
https://zem.udau.edu.ua/a викладач
ts/files/samoanalizстарший викладач
ssets/files/svidoctvoкафедри
borisenko.pdf
borisenko-v.v..pdf
Коваль Галина
Володимирівна
https://zem.udau.edu.ua/asse
https://zem.udau.edu.ua/a Викладач Кандидат с.-г. наук,
ts/files/samoanaliz-kovalssets/files/svidoctvoкафедри
викладач
g.v..pdf
zakinch.-aspiranturikoval-g.v..pdf
Калієвська Інна
Анатоліївна
https://zem.udau.edu.ua/asse
Викладач
https://zem.udau.edu.ua/a
викладач
ts/files/samoanalizкафедри
ssets/files/svidoctvokalievska-i.a..pdf
kalievska-i.a..pdf
Кафедра рослинництва імені О. І. Зінченка
https://crops.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki.html
Яценко Анатолій
Олексійович
https://crops.udau.edu.ua/ass
https://crops.udau.edu.ua/
Завідувач
Доктор
ets/files/yakisniassets/files/pidvishhennya
кафедри,
сільськогосподарсь
harakteristiki/yakisnaпрофесор ких наук, професор harakteristika-yacenkakvalifikacii/yacenko_pidv
a.o.pdf
ishhennya_kvalifikacii.pd
f
Полторецький Сергій
Петрович
Викладача
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/poltoreckij_pi
Доктор
https://crops.udau.edu.ua/ass
dvishhennya_kvalifikacii- Професор
сільськогосподарсь
ets/files/dodatokкафедри
2.pdf
ких наук, професор
1_poltoreckij.pdf
Декана

https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/poltoreckij_pi
dvishhennya_kvalifikacii1.pdf
Терещенко Юрій
Федорович

Професор
кафедри

Доктор
https://crops.udau.edu.ua/ass
сільськогосподарсь ets/files/tereshenko/tereshhe

https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/tereshhenko_
pidvishhennya_kvalifikac
ii.pdf
Новак Василь
Григорович
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/novak_pidvis
hhennya_kvalifikacii.pdf
Січкар Андрій
Олександрович
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/sichkar_svido
ctvo_pro_pidvishhennya_
kvalifikacii.pdf
Полторецька Наталія
Миколаївна
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/poltorecka_pi
dvishhennya_kvalifikacii
_2017.pdf
Кононенко Лідія
Михайлівна
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/kononenko_pi
dvishhennya_kvalifikacii.pdf
Вишневська Леся
Василівна
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/vishnevska_pi
dvishhennya_kvalifikacii.
pdf
Рогальський Сергій
Владиславович
https://crops.udau.edu.ua/
assets/files/pidvishhennya
kvalifikacii/rogalskij_pid
vishhennya_kvalifikacii.p

ких наук, професор

nko.pdf

Доцент
кафедри

https://crops.udau.edu.ua/ass
Кандидат с.-г. наук,
ets/files/yakisniдоцент
harakteristiki/novak-vasil20.04.2020.pdf

Доцент
кафедри

https://crops.udau.edu.ua/ass
ets/files/yakisniКандидат с.-г. наук,
harakteristiki/yakisnaдоцент
harakteristika-sichkaryaa.o..pdf

Доцент
кафедри

Кандидат с.-г. наук,
доцент

https://crops.udau.edu.ua/ass
ets/files/dodatok1_poltorecka.pdf

Доцент
кафедри

Кандидат с.-г. наук,
доцент

https://crops.udau.edu.ua/ass
ets/files/yakisniharakteristiki/yakisnakononenko.pdf

Доцент
кафедри

https://crops.udau.edu.ua/ass
ets/files/yakisniКандидат с.-г. наук,
harakteristiki/yakisnaдоцент
harakteristika-vishnevskoil.v.pdf

Доцент
кафедри

https://crops.udau.edu.ua/ass
Кандидат с.-г. наук, ets/files/aa-filiya/yakisnaдоцент
harakteristika-rogalskogos.v..pdf

df
Кравченко Віталій
Станіславович
https://crops.udau.edu.ua/ass
https://crops.udau.edu.ua/
ets/files/yakisniassets/files/pidvishhennya
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
harakteristiki/yakisnaкафедри
доцент
harakteristika-kravchenkokvalifikacii/kravchenko_p
v.s..pdf
idvishhennya_kvalifikacii
.pdf
Рябовол Ярослав
старший
Сергійович
викладач
https://crops.udau.edu.ua/ua/
https://crops.udau.edu.ua/
кафедри
pro-kafedru/vikladachi-taassets/files/pidvishhennya
Кандидат с.-г. наук
рослинництва
spivrobitniki/ryabovol-kvalifikacii/1імені О. І.
yaroslav-sergijovich.html
pidvishhennya-ya.Зінченка
ryabovol.pdf
Третьякова Світлана
Олексіївна
https://crops.udau.edu.ua/
https://crops.udau.edu.ua/ass
assets/files/pidvishhennya
Доцент
Кандидат с.-г. наук,
ets/files/yakisniкафедри
доцент
harakteristiki/tretyakovakvalifikacii/tretyakova_pi
20.04.2020.pdf
dvishhennya_kvalifikacii.
pdf
Приходько Віталій
Олександрович
https://crops.udau.edu.ua/
https://crops.udau.edu.ua/ass
assets/files/pidvishhennya Викладач
ets/files/yakisni–
кафедри
harakteristiki/yakisnakvalifikacii/prihodko_pid
haraktika-prihodka-v.o..pdf
vishhennya_kvalifikacii.p
df
Климович Наталія
Михайлівна
https://crops.udau.edu.ua/
https://crops.udau.edu.ua/ass
assets/files/pidvishhennya Викладач
ets/files/yakisni–
кафедри
harakteristiki/klimovichkvalifikacii/klimovich_pi
20.04.2020.pdf
dvishhennyakvalifikacii.pdf

