
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 

ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

Кирик  

Григорій Васильович  

Професор кафедри 

технічного сервісу  
- Педагогіка (інженерна) 

Спеціальність - педагогіка вищої школи, кваліфікація - 

викладач вищого навчального закладу, диплом магістра СМ 

№28044830. Доктор технічних наук 05.05.06 – Гірничі 

машини, тема: «Розвиток науково-технічних основ 

створення шахтних енергоефективних компресорних 

машин», диплом доктора наук ДД № 003753 від 2014р., 

доцент кафедри державного управління та педагогічного 

менеджменту, (атестат 12ДЦ №029560, 2011р.). 

Лауреат Державної прімії України в галузі науки і техніки 

(Указ Президента України №101/2017 від 07.04.2017 р., 

Диплом №7466).  Показники  1, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 

зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Чирва  

Андрій Сергійович 

Доцент кафедри 

іноземних мов 
- Ділова іноземна мова 

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка 

та історія педагогіки. Тема "Тенденції інтернаціоналізації 

змісту вищої освіти в університетах Канади", (диплом № 

010774 від 30.11.2012 р. ). Доцент кафедри іноземних мов 

(атестат № 040958 від 22.12.2014 р.).  "Сумський державний 

педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра 

практики англійської мови, 2017 р. Посвідчення ПЗ 

02125510/000247-17".  Показники  1, 2, 3, 13, 17 зазначені у 

пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Роговенко 

Олег Володимирович 

Доцент кафедри 

адміністративного та 

інформаційного 

права 

- 
Законодавство і право в 

АПК 

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 «Земельне 

право,  аграрне право, екологічне право, природоресурсне 

право»; тема дисертації: «Правовий режим прибережної 

смуги морів», диплом ДК № 007605 від 26.09.2012 р. доцент 

по кафедрі адміністративного та інформаційного права 

(атестат АД №000575 від 01.02.2018 р.). Чеський університет 

природничих наук (Czech university of life sciences Prague), 

сертифікат, Тема: Знання про якість управління освітніми 

процесами («Know how on Quality Management: CULS 

Experiens»), 4.10.2016 р.   Показники  1,2,3,8,10,13,14,15,17   

зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

Тарельник 

Вячеслав Борисович 

Завідувач кафедрою, 

професор кафедри 

технічного сервісу 

так 

Теорія і технологія 

наукових досліджень та 

аналіз технологічних 

систем 

Доктор технічних наук, 05.02.08 – технологія 

машинобудування, тема дисертації: «Технологічні основи 

управління якістю поверхневих шарів при виготовленні та 

ремонті деталей», диплом ДД № 002120 від 13.02.2002 р., 

професор по кафедрі механізації виробничих процесів, 

атестат 02ПР № 003923 від 15.12.2005 р. ТОВ «Тріз»,  звіт 

про стажування від 03.07.2016 р., тема: «Інноваційні 

технології керування властивостями трибоповерхонь». 

   Показники  1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17,18 

зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Давиденко  

Геннадій Анатолійович   

Доцент кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

- 
Землеробство з основами 

грунтознавства та 

агрохімії 

Кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.01 “загальне 

землеробство”. Тема "Ґрунтозахисна та агрономічна 

ефективність протиерозійного комплексу в північно-

східному Лісостепу України", диплом ДК № 036177 від 

12.10.2006 р., доцент кафедри землеробства, грунтознавства 

та агрохімії (атестат 12ДЦ № 023560 від 09.11.2010 р.). 

Стажування в DEULA-Nienburg, Німеччина з "01" вересня 

2016 року по "30" серпня 2017 року (1 рік) відповідно до 

наказу від "01" вересня 2016 року № 1679 ВК, та наказу від 

"03" березня  2017 року № 318 ВК Сумського НАУ. Тема 

стажування: вивчення застосування альтернативних джерел 

енергії, різних систем обробітку ґрунту, агрохімічних 

аналізів обстеження ґрунту, екологічного (органічного) 

землеробства. За результатами стажування отримав 

сертифікат науково-практичного центру DEULA-Nienburg, 

Німеччина (від 28.08.2017 р.). Показники  1,2,3,10,13,15,17 

зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов  

Ярошенко Павло 

Миколайович 

Доцент кафедри 

експлуатації техніки 
так 

Використання техніки в 

АПК 

Кандидат технічних наук, 05.05.11 - машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Тема: 

"Підвищення стійкості руху комбінованих посівних 

агрегатів", 2011 р., диплом № 003797 від 19.01.2012 р. 

Доцент кафедри експлуатації техніки, атестат № 046905 від 

25.02.2016 р. Національний університет біоресурсів і 

природо-користування України, Навчально-науковий 



ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

інститут післядипломної освіти, 2015р. Посвідчення 12СПВ 

178527. Показники  2,7,11,12,13,15,16,17 зазначені у пункті 

30 Ліцензійних умов 

Мікуліна 

Марина Олександрівна 

Старший викладач 

кафедри експлуатації 

техніки 

- Геоінформаційні системи 

Спеціальність 208 "Агроінженерія", ОПП "Механізація 

сільського господарства", СВО "Магістр", кваліфікація - 

«Інженер-механік», спеціальність "Облік і аудит", 

кваліфікація "економіст-бухгалтер". Кандидат економічних 

наук, 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, тема дисертації 

"Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських 

формувань",  диплом ДК №049938 від 03.12.2008 р. 

протокол №24-06/9. Головне управління ДФС у Сумській 

області, 02-31 січня 2018р. Тема "Функціонування 

податкової системи для підприємства", Програма 

стажування та звіт про проходження стажування. 

Показники  2, 5, 8, 13, 15, 17 зазначені у пункті 30 

Ліцензійних умов 

Оничко 

Віктор Іванович 

Завідувач кафедрою, 

доцент кафедри 

селекції та 

насінництва 

- Системи агротехнологій 

Кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.05 - селекція і 

насінництво. Тема "Створення селекційного матеріалу 

картоплі на придатність до переробки", 2001 р. Диплом № 

010268 від 11.04.2001 р.   доцент кафедри селекції і 

насінництва (атестат № 023884 від 09.11.2010 р.). 

"Національний університет біоресурсів і природо-

користування України, ННІ післяддипломної освіти, 2018 р. 

Свідоцтво СС 00493706/006213-18". Показники  1,2,3,5, 

10,12,13,15,16,17,18 зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Михайлова 

Любов Іванівна 

Професор кафедри 

менеджменту 
- Інженерний менеджмент 

Доктор економічних наук,  08.07.02 - економіка сільського 

господарства і АПК, тема  «Формування та розвиток 

трудових ресурсів як складової капіталу АПК». 

Диплом ДД № 004214 від 09. 03. 2005 р. Професор кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, атестат  02 

ПР № 000379 від 19. 10. 2005 р. НУБіП України. Тема: 

«Розробка навчальний курсів у системі дистанційного 

навчання MOODLE». Свідоцтво № СС00493706/003468-17 



ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

від 24.06.2017 р. Показники  1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,16  

зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов 

Тарельник 

Наталія Вячеславівна 

Доцент кафедри 

проектування 

технічних систем 

так 

Економіка виробництва із 

застосуванням 

інноваційних технологій у 

рослинництві; 

Інтелектуальна власність; 

Оцінка ефективності 

інженерних рішень 

Спеціальність - механізація сільського господарства, 

кваліфікація - «Інженер-механік», спеціальність - 

адміністративний менеджмент, кваліфікація - магістр з 

адміністративного менеджменту. Кандидат економічних 

наук, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Тема дисертації: 

«Страховий менеджмент ризиків в аграрній сфері», диплом 

ДК № 017731 від 21.10.13 р., доцент кафедри проектування 

технічних систем, атестат 12ДЦ № 045380 від 15.12.15 р. 

ТОВ «ТРІЗ ЛТД» Тема: «Застосовування системного підходу 

при вивченні дисциплін інженерного профілю з 

використанням сучасних систем математичного 

моделювання» 04.06.2018 -03.07.2018 р. Звіт про стажування. 

Показники  1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 17 зазначені у пункті 30 

Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Шандиба 

Олександр Борисович 

Доцент кафедри 

охорони праці та 

фізики 

- 

Охорона праці в галузі, 

екологія праці та 

цивільний захист 

Кандидат технічних наук,  05.23.04 -водопостачання, 

каналізація будівельні системи охорони водних ресурсів, 

тема дисертації „Інтенсивні методи багатоступеневого 

промивання матеріалів від розчинних забруднень” (диплом 

КД  № 022617 від  17.10.1990 р.), доцент кафедри охорони 

праці, (атестат ДЦ АЕ № 2001017 від  24.12.1998 р).    

"ДП „Головний навчально-методичний центр Держпраці”. 

Посвідчення  № 123-18-21 від 06.04.2018 р. Показники  1,2 

3,8,10,13,15,17 зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Саржанов 

Олександр Анатолійович 

Завідувач кафедрою, 

доцент кафедри 

експлуатації техніки 

так 

Інформаційні технології 

в точному землеробстві;  

Програмне забезпечення 

в системах точного 

землеробства; 

Апаратне забезпечення 

в системах точного 

землеробства 

Кандидат технічних наук, 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва, диплом ДК 

№ 015256 від 03.07.2002 р., тема дисертації: «Обґрунтування 

параметрів високопродуктивного конвеєра та технологічного 

процесу очищення коренеплодів від ґрунту», доцент по 

кафедрі експлуатації техніки, атестат 12ДЦ № 021752 від 

23.12.2008р. ТОВ "ТРІЗ", 2019 р. Прогресивні технології та 

матеріали виробництва та реновації техніки". Показники  

1,2,3,8,10,12,13,15,17 зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов 



ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

Руденко  

Валентина Петрівна 

Доцент кафедри 

технічного сервісу 
- Управління якістю 

Кандидат технічних наук, 05.05.04 – будівельні і дорожні 

машини, Тема дисертації: «Дослідження імітаторів різьбових 

з'єднань для випробувань гайковертів ударно-обертальної 

дії», диплом ТН № 033457 від 21.11.1979 р., доцент по 

кафедрі взаємозамінності стандартизації і технічних замірів, 

атестат ДЦ № 099942 від 29.04.1987 р. Державне 

підприємство «Сумистандартметрологія», Посвідчення № 

14/75 від 29.04.2015 р., тема «Важливі аспекти сфери 

технічного регулювання в умовах створення зони вільної 

торгівлі згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС» 

Показники  2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 17 зазначені у пункті 30 

Ліцензійних умов 

Зубко 

Владислав Миколайович 

Завідувач кафедрою, 

доцент кафедри 

тракторів, 

сільськогосподарськ

их машин та 

транспортних 

технологій 

так 

Машинне забезпечення 

в системах точного 

землеробства 

Кандидат технічних наук, 05.05.11 - машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Тема 

"Підвищення ефективності механізованого технологічного 

процесу вирощування озимого ріпаку в зоні лісостепу 

України", 2009 р. Диплом № 059269 від  14.04.2010 р. 

Доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин 

(атестат 12 ДЦ № 038477 від 03.04.2014р.). "Національний 

університет біоресурсів і природо-користування України, 

НВІ післядипломної освіти; свідоцтво 12 СПВ № 178516  від 

12.06.2015р., Тема: «Упровадження сучасних новітніх 

технологій навчання при  викладанні дисципліни 

«Сільськогосподарські машини». Показники  

1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18 зазначені у пункті 30 

Ліцензійних умов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Таценко 

Олександр 

Володимирович 

Старший викладач 

кафедри експлуатації 

техніки 

- 

Механізовані технології 

в системах точного 

землеробства; 

Проектування 

технологічних процесів 

в точному землеробстві 

Спеціальність 31.13 - механізація сільського господарства, 

кваліфікація - «Інженер-механік»; спеціальність 8.091901- 

механізація сільського господарства, кваліфікація – 

"Магістр з механізації с/г";   НУБіП ННІ післядипломної 

освіти курси підвищення кваліфікації «Інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності»,  Тема 

«Впровадження інтерактивних технологій навчання при 

вивченні дисципліни «Механізовані технології у 



ПІБ викладача Посада 

Чи входять в групу 

забезпечення 

відповідній 

спеціальності? 

Навчальні дисцип-

ліни, що їх викладає 

викладач на ОП (на 

основі таблиці 1) 

Обгрунтування 

рослинництві», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/004872-17 від 17.11.2017 р. Показники  2, 13, 14, 

15, 17 зазначені у пункті 30 Ліцензійних умов 

 


