
Додаток 3 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі аспірантури УкрНДІЛГА із спеціальності 205 Лісове господарство 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Ткач Віктор 

Петрович 

Директор 

УкрНДІЛГА 

Львівський 

лісотехнічний 

інститут у 1976 р. за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового 

господарства

Д.с.-г.н., 06.03.03. – 

лісознавство і 

лісівництво, тема дис. 

«Заплавні ліси 

Лівобережної України 

та наукові основи 

господарювання в 

них», професор,       

чл.-кор. НААН за 

спеціальністю 06.03.03 

38 років - загальна кількість публікацій – 

217, з 2011 року – 44; 

- кількість статей у наукових 

виданнях за останні 5 років – 31, 

монографій – 2;  

- керівництво 2 науково-

дослідними темами;  

- участь у конференціях – 9;  

- підготовка 9 кандидатів наук та 

1 доктора наук;  

- голова редколегії фахового 

видання: «Лісівництво і 

агролісомеліорація», член 

редколегії наукового фахового 

видання «Наукові праці ЛАН 

України»; 

- голова спеціалізованої вченої 

Атестат 

професора 

кафедри 

лісівництва, 

ПР №002638 від 

24.12.2003 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

ради К 64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- опонування дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук; 

- за сумісництвом – проф. кафедри 

інженерної екології та екологічної 

безпеки Харківського 

національного університету 

міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Висоцька 

Наталя 

Юріївна 

Перший 

заступник 

директора 

УкрНДІЛГА з 

наукової 

роботи 

Харківський 

національний 

аграрний 

університет 

ім. В.В. Докучаєва у 

2004 р. за 

спеціальністю 

інженер лісового 

господарства і 

садово-паркового 

господарства, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового 

К.с.-г.н., 06.03.01 – 

лісові культури та 

фітомеліорація, тема 

дис. «Комплексна 

оцінка успішності 

інтродукції видів роду 

PICEA Dietr в умовах 

сходу України», 

старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю 06.03.01 

11 років 

 

- кількість публікацій у наукових 

виданнях за останні 5 років – 7; 

- кількість патентів – 1; 

- навчальна дисципліна іноземною 

мовою – «Woodwork Technology» 

(ХНТУСГ ім. П.Василенка) – 90 

годин; 

- вчений секретар (в т.ч. з 

обов’язками завідувача 

аспірантурою) УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького (2012–2015); 

- секретар спеціалізованої вченої 

ради К 64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького (2011–2015); 

- 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

господарства - член спеціалізованої вченої ради 

К 64.828.01– з 2015 р.;  

- опонування дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських 

наук; 

- за сумісництвом – старший 

викладач кафедри 

деревооброблювальних технологій 

і системотехніки лісового 

комплексу Харківського 

національного технічного 

університету сільського 

господарства ім. Петра Василенка 

Мєшкова 

Валентина 

Львівна 

Завідувач 

лабораторії 

захисту лісу 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

державний 

університет у 

1971 р. за 

спеціальністю 

біологія-

ентомологія, 

кваліфікація за 

дипломом – 

викладач біології та 

хімії 

Д.с.-г.н., 16.00.10 – 

ентомологія, тема дис. 

«Екологічні основи 

прогнозування 

масових розмножень 

основних видів комах-

хвої листогризів 

лісових насаджень 

України», професор 

(каф. зоології та 

ентомології) 

42 роки  - загальна кількість публікацій – 

468, з 2011 року – 271, у базі 

Scopus – 48; 

- кількість статей у наукових 

виданнях за останні 5 років – 35, 

монографій – 2;  

- керівництво 2 науково- 

дослідними темами, участь у 

2 темах та 2 міжнародних 

проектах;  

- участь у конференціях – 21;  

- підготовка 9 кандидатів наук;  

Атестат 

професора 

кафедри зоології 

та ентомології, 

12ПР №006724 від 

14.04.2011 

 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

- голова редколегії видання «Вісті 

Харківського ентомологічного 

товариства», член редколегій 

фахових видань: «Лісівництво і 

агролісомеліорація», Вісник ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва. Серія: 

Фітопатологія та ентомологія, 

«Український ентомологічний 

журнал»; 

- член спеціалізованої вченої ради 

К 64.803.02 ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва (2004–2013) та 

заступник голови спеціалізованої 

вченої ради К 64.828.01 

УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького;  

- опонування дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук;  

- за сумісництвом – проф. кафедри 

зоології та ентомології та кафедри 

садово-паркового господарства 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Гладун 

Григорій 

Борисович 

Завідувач 

лабораторії 

лісових 

Українська 

сільськогосподарськ

а академія в 

Д.с.-г.н., 06.03.01 – 

лісові культури та 

фітомеліорація, тема 

15 / 34 роки - загальна кількість публікацій – 

близько 250, з них у фахових 

виданнях 68;  

Атестат 

професора 

кафедри лісових 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

культур і 

агролісомеліо-

рації 

УкрНДІЛГА 

1982 р.за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового 

господарства 

дис. 

«Лісомеліоративне 

забезпечення 

екологічної 

компоненти сталого 

розвитку рівнинних 

агроландшафтів 

України», професор 

(каф. лісових культур і 

меліорації)  

- керівництво науково-дослідною 

темою; 

- член спеціалізованої вченої ради 

К 64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- присудження наукового ступеня 

доктора наук (2013) та вченого 

звання професора (2014);  

- опонування дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук; 

- керівник гуртка з лісової 

меліорації (2001–2015), гуртка 

садово-паркового господарства 

(2015–2016); 

- за сумісництвом – зав. кафедри 

садово-паркового господарства 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

культур і 

меліорації 12ПР 

№009767 від 

26.06.2014 

Пастернак 

Володимир 

Петрович 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

моніторингу та 

сертифікації 

лісів 

Українська 

сільськогосподарськ

а академія в 

1987 р.за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

Д.с.-г.н., 06.03.02 – 

лісовпорядкування і 

лісова таксація, 

06.03.03. – 

лісознавство і 

лісівництво, 

тема дис. 

26 років - загальна кількість статей у 

наукових виданнях за останні 

5 років –16, монографій – 1;  

- участь у конференціях – 12; 

- підготовка 1 кандидата наук;  

- відповідальний виконавець 

2 науково-дослідних тем; 

Атестат 

професора 

кафедри 

лісоуправління та 

лісоексплуатації,   

12ПР №010956 від 

29.09.2015 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

УкрНДІЛГА дипломом – інженер 

лісового 

господарства 

«Біопродуктивність 

лісів північного сходу 

України в контексті 

змін клімату», 

професор (каф. 

лісоуправління та 

лісоексплуатації) 

- член редколегій фахових видань: 

«Лісівництво і агролісомеліорація», 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, 

землеробство, лісове господарство, 

екологія ґрунтів;  

- член спецради Д26.004.09 НУБіП, 

К64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- присудження наукового ступеня 

доктора наук (2011) та вченого 

звання професора (2015);  

- опонування дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата наук; 

- за сумісництвом – в.о. завідувача 

кафедри лісівництва 

ім. Б.Ф. Остапенка ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва  

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

  



2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 

205 Лісове господарство 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Методологічні 

основи 

наукових 

досліджень 

(30 год.) 

Мєшкова 

Валентина 

Львівна 

Завідувач 

лабораторії 

захисту лісу 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

державний університет 

у 1971 р. за 

спеціальністю біологія-

ентомологія, 

кваліфікація за 

дипломом – викладач 

біології та хімії 

Д.с.-г.н., 16.00.10 – 

ентомологія, тема дис. 

«Екологічні основи 

прогнозування масових 

розмножень основних видів 

комах-хвої листогризів лісових 

насаджень України», професор 

(каф. зоології та ентомології) 

Атестат професора 

кафедри зоології та 

ентомології, 

12ПР №006724 від 

14.04.2011 

 

 

Пункти: 

1. + 

2. + 

3. + 

4. + 

5. + 

8. + 

11. + 

18. + 

19. + 

Публікаційна 

активність і 

наукометричні 

бази даних 

(30 год.) 

Оболоник 

Ірина 

Василівна 

Завідувач 

науково-

інформаційного 

відділу 

Харківський 

державний університет 

у 1993 р. за 

спеціальністю 

біофізика, кваліфікація 

за дипломом – 

Біофізик. Викладач 

К.фіз.-мат.н., 03.00.02 –

біофізика, тема дис. «Вивчення 

особливостей взаємодії іонів 

перехідних металів з 

нуклеїновими кислотами, що 

знаходяться на різних рівнях 

структурної організації» 

Харківський 

міжгалузевий інститут 

підвищення 

кваліфікації кадрів при 

Харківському 

державному 

політехнічному 

університеті, 1994 р. за 

спеціальністю 

«Патентознавство», 

кваліфікація – 

патентознавець-

маркетолог 

Пункти: 

1. + 

2. + 

5. + 

8. + 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Іноземна мова 

(15 год.) 

Гєрман 

Людмила 

Володи-

мирівна 

Завідувач 

кафедрою 

іноземних мов 

ХНАУ 

ім. В.В. Доку-

чаєва, доцент 

Харківський 

державний університет 

ім. О.М. Горького у 

1979 р. за фахом 

«Філолог, викладач 

англійської мови та 

літератури» 

К.філолог.н., 10.02.04 –

германські мови, тема дис. 

«Новозеландські флористичні 

назви в ономасіологічному 

аспекті», доцент кафедри 

іноземних мов 

ХНАМГ 2014, 

тема стажування 

«Новітні технології у 

викладанні іноземних 

мов у вишах», 

свідоцтво № 40 від 

21.02.14 р. 

Пункти: 

2. + 

3. + 

11. + 

Філософія 

(60 год.) 

Пугач 

Борис 

Якович 

Професор 

кафедри теорії 

культури і 

філософії науки 

Харківського 

національного 

університету 

імені 

В.Н. Каразіна 

Харківський 

державний університет 

ім. О.М. Горького за 

спеціальністю інженер-

фізик, 1968 р. 

Д.філ.н., 09.00.09 – філософія 

науки, тема дис. 

«Спостережуваність і 

неспостережуваність у 

природничо-науковому 

пізнанні», професор за 

спеціальністю 09.00.09 

Харківська державна 

академія культури, 

2011–2012 рр., 

підвищення 

кваліфікації на кафедрі 

філософії та 

політології, 

посвідчення № 101 від 

07.02.2012  

Пункти: 

2. + 

3. + 

4. + 

8. + 

11. + 

ІI. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Лісознавство та 

лісівництво 

(72 год.) 

Ткач Віктор 

Петрович 

Директор 

УкрНДІЛГА

Львівський 

лісотехнічний інститут 

у 1976 р. за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового господарства

Д.с.-г.н., 06.03.03. – 

лісознавство і лісівництво, тема 

дис. «Заплавні ліси 

Лівобережної України та 

наукові основи господарювання 

в них», професор, чл.-кор. 

НААН за спеціальністю 

06.03.03 

Атестат професора 

кафедри лісівництва,    

ПР №002638 від 

24.12.2003 

Пункти: 

1. + 

2. + 

3. + 

4. + 

8. + 

11. + 

18. + 

19. + 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

Лісові 

культури, 

фітомеліорації 

та 

рекультивація 

порушених 

земель (72 год.) 

Гладун 

Григорій 

Борисович 

Завідувач 

лабораторії 

лісових культур і 

агролісомеліо-

рації УкрНДІЛГА 

Українська 

сільськогосподарська 

академія в 1982 р.за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового господарства 

Д.с.-г.н., 06.03.01 – лісові 

культури та фітомеліорація, 

тема дис. «Лісомеліоративне 

забезпечення екологічної 

компоненти сталого розвитку 

рівнинних агроландшафтів 

України», професор (каф. 

лісових культур і меліорації)  

Атестат професора 

кафедри лісових 

культур і меліорації 

12ПР №009767 від 

26.06.204 

Пункти: 

2. + 

8. + 

11. + 

12. + 

17. + 

19. + 

Лісова селекція 

(45 год.) 

Лось 

Світлана 

Анатоліївна  

Завідувач 

лабораторії 

селекції 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

сільськогосподарський 

інститут у 1987р. за 

спеціальністю 

агрономія, кваліфікація 

за дипломом – вчений 

агроном 

К.с.-г.н., 06.03.01 – лісові 

культури та фітомеліорація, 

тема дис. «Особливості біології 

плодоношення українських 

сортів фундука в умовах 

північно-східних районів 

України», старший науковий 

співробітник за спеціальністю 

06.03.01 

Стажування у 

Харківській 

лісонасіннєвій 

лабораторії УЛСЦ, тема 

стажування «Аналіз 

методів визначення 

посівних якостей 

насіння деревних і 

чагарникових порід», 

11.02.2013 

Пункти: 

2. + 

4. + 

8. + 

11. + 

19. + 

Інтегрований 

захист лісу 

(18 год.) 

Мєшкова 
Валентина 
Львівна 

Завідувач 

лабораторії 

захисту лісу 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

державний університет 

у 1971 р. за 

спеціальністю біологія-

ентомологія, 

кваліфікація за 

дипломом – викладач 

біології та хімії 

Д.с.-г.н., 16.00.10 – 

ентомологія, тема дис. 

«Екологічні основи 

прогнозування масових 

розмножень основних видів 

комах-хвої листогризів лісових 

насаджень України», професор 

(каф. зоології та ентомології) 

Атестат професора 

кафедри зоології та 

ентомології, 

12ПР №006724 від 

14.04.2011 

 

Пункти: 

1. + 

2. + 

3. + 

4. + 

5. + 

8. + 

11. + 

18. + 

19. + 

 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

Лісове 

ґрунтознавство 

(36 год.) 

Лісняк 

Анатолій 

Анатолі-

йович 

Виконуючий 

обов’язки 

завідувача 

лабораторії 

ґрунтознавства 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

державний аграрний 

університет у 2001 р. за 

спеціальністю 

агрохімія і 

ґрунтознавство, 

кваліфікація за 

дипломом – вчений 

агроном 

К.с.-г.н., 06.01.03 – агрофізика 

та агроґрунтознавство, тема 

дис. «Вилучені зі зрошення 

землі: спрямованість ґрунтових 

процесів, оцінка 

агроекологічного стану та 

шляхи його поліпшення», 

старший науковий співробітник 

за спеціальністю 06.01.03 

Атестат доцента 

кафедри екології та 

неоекології, 

12ДЦ №047077 від 

25.02.2016 

 

Пункти: 

2. + 

8. + 

15. + 

17. + 

19. + 

Моніторинг 

лісів та 

інформаційні 

системи 

(30 год.) 

Пастернак 

Володимир 

Петрович 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

моніторингу та 

сертифікації лісів 

УкрНДІЛГА 

Українська 

сільськогосподарська 

академія в 1987 р.за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового господарства 

Д.с.-г.н., 06.03.02 – 

лісовпорядкування і лісова 

таксація, 06.03.03 – 

лісознавство і лісівництво, 

тема дис. «Біопродуктивність 

лісів північного сходу України 

в контексті змін клімату», 

професор (каф. лісоуправління 

та лісоексплуатації) 

Атестат професора 

кафедри лісоуправління 

та лісоексплуатації,  

12ПР №010956 від 

29.09.2015 

Пункти: 

2. + 

4. + 

8. + 

11. + 

12. + 

19. + 

______________ 

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до 

пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти). 



3. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності  

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Категорія, педагогічне 

звання (в разі 

наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
- - - - - - - 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

II. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

- - - - - - - 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 
______________ 

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до 

пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти). 



4. Якісний склад випускового відділу із спеціальності* 205 Лісове господарство 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Ткач 

Віктор 

Петрович 

Директор 

УкрНДІЛГА 

Львівський 

лісотехнічний 

інститут у 

1976 р. за 

спеціальністю 

лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – 

інженер лісового 

господарства

Д.с.-г.н., 06.03.03.- 

лісознавство і 

лісівництво, тема дис. 

«Заплавні ліси 

Лівобережної України 

та наукові основи 

господарювання в 

них», професор, чл.-

кор. НААН за 

спеціальністю 

06.03.03 

1. Лісознавство та 

лісівництво 

(72 год.) 

- загальна кількість публікацій – 217, з 

2011 року – 44; 

- кількість статей у наукових виданнях за 

останні 5 років – 31, монографій – 2;  

- керівництво 2 науково-дослідними 

темами;  

- участь у конференціях – 9;  

- підготовка 9 кандидатів наук та 1 доктора 

наук;  

- голова редколегії фахового видання: 

«Лісівництво і агролісомеліорація», член 

редколегії наукового фахового видання 

«Наукові праці ЛАН України»; 

- голова спеціалізованої вченої ради 

К 64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- опонування дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук; 

- за сумісництвом – проф. кафедри 

інженерної екології та екологічної безпеки 

Атестат 

професора 

кафедри 

лісівництва,    

ПР №002638 від 

24.12.2003 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова 

Мєшкова 

Валентина 

Львівна 

Завідувач 

лабораторії 

захисту лісу 

УкрНДІЛГА 

Харківський 

державний 

університет у 

1971 р. за 

спеціальністю 

біологія-

ентомологія, 

кваліфікація за 

дипломом – 

викладач 

біології та хімії 

Д.с.-г.н., 16.00.10 – 

ентомологія, тема 

дис. «Екологічні 

основи прогнозування 

масових розмножень 

основних видів 

комах-хвої 

листогризів лісових 

насаджень України», 

професор (каф. 

зоології та 

ентомології) 

1. Методологічні 

основи наукових 

досліджень 

(30 год.);  

2. Інтегрований 

захист лісу 

(18 год.) 

- загальна кількість публікацій – 468, з 

2011 року – 271, у базі Scopus – 48; 

- кількість статей у наукових виданнях за 

останні 5 років – 35, монографій – 2;  

- участь у 2 міжнародних проектах; 

- керівництво 2 науково- дослідними 

темами; виконавець у 2 темах;  

- участь у конференціях – 21;  

- підготовка 9 кандидатів наук;  

- голова редколегії видання «Вісті 

Харківського ентомологічного 

товариства», член редколегій фахових 

видань: «Лісівництво і 

агролісомеліорація», Вісник ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія 

та ентомологія, «Український 

ентомологічний журнал»;.  

- член спеціалізованої вченої ради 

К 64.803.02 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

(2004–2013) та заступник голови 

спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 

УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького;  

Атестат 

професора 

кафедри зоології 

та ентомології, 

12ПР №006724 

від 14.04.2011 

 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

- опонування дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук; 

- за сумісництвом – проф. кафедри зоології 

та ентомології та кафедри садово-

паркового господарства ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

Гладун 

Григорій 

Борисович 

Завідувач 

лабораторії 

лісових 

культур і 

агролісомелі-

орації 

УкрНДІЛГА 

Українська 

сільськогоспода

рська академія в 

1982 р.за 

спеціальністю 

лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – 

інженер лісового 

господарства 

Д.с.-г.н., 06.03.01 – 

лісові культури та 

фітомеліорація, тема 

дис. 

«Лісомеліоративне 

забезпечення 

екологічної 

компоненти сталого 

розвитку рівнинних 

агроландшафтів 

України», професор 

(каф. лісових культур 

і меліорації)  

1. Лісові культури, 

фітомеліорації та 

рекультивація 

порушених земель 

(72 год.) 

- загальна кількість публікацій – близько 

250, з них у фахових виданнях 68;  

- керівництво 2 науково-дослідними 

темами; 

- член спеціалізованої вченої ради 

К 64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- присудження наукового ступеня доктора 

наук (2013) та вченого звання професора 

(2014); 

- опонування дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора та кандидата 

сільськогосподарських наук; 

- керівник гуртка з лісової меліорації 

(2001–2015), гуртка садово-паркового 

господарства (2015–2016); 

- за сумісництвом – зав. кафедри садово-

Атестат 

професора 

кафедри лісових 

культур і 

меліорації 12ПР 

№009767 від 

26.06.2014 

 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

паркового господарства ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

Пастернак 

Володимир 

Петрович 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

моніторингу 

та 

сертифікації 

лісів 

УкрНДІЛГА 

Українська 

сільськогоспода

рська академія в 

1987 р.за 

спеціальністю 

лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – 

інженер лісового 

господарства 

Д.с.-г.н., 06.03.02 – 

лісовпорядкування і 

лісова таксація, 

06.03.03. – 

лісознавство і 

лісівництво, 

тема дис. 

«Біопродуктивність 

лісів північного сходу 

України в контексті 

змін клімату», 

професор (каф. 

лісоуправління та 

лісоексплуатації) 

2. Моніторинг лісів 

та інформаційні 

системи (30 год.) 

- загальна кількість статей у наукових 

виданнях за останні 5 років –16, 

монографій – 1;  

- участь у конференціях – 12; 

- підготовка 1 кандидата наук;  

- відповідальний виконавець 2 науково-

дослідних тем; 

- член редколегій фахових видань: 

«Лісівництво і агролісомеліорація», Вісник 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, 

землеробство, лісове господарство, 

екологія ґрунтів;  

- член спецради Д26.004.09 НУБіП, 

К64.828.01 УкрНДІЛГА 

ім. Г.М. Висоцького;  

- присудження наукового ступеня доктора 

наук (2011) та вченого звання професора 

(2015);  

- опонування дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук; 

- за сумісництвом – в.о. завідувача кафедри 

Атестат 

професора 

кафедри 

лісоуправління 

та 

лісоексплуата-

ції,  

12ПР №010956 

від 29.09.2015 



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 

____________ 
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра 

є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної 

спеціальності. 



5. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії із спеціальності*  

 
Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в разі 

наявності – 

науковий ступінь, 

вчене звання) 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Приміт-

ка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

- - - - - - - 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 
_______________ 

* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) комісій, подається інформація про кожну комісію 

окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей та ліцензований обсяг 

з кожної спеціальності. 



6. Інформація про завідувача випускового відділу із спеціальності 205 Лісове господарство 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне звання 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, займана 

посада) 

Примітка (з якого часу 

працює у закладі 

освіти за основним 

місцем роботи або 

сумісництвом) 

Ткач Віктор 

Петрович 

Львівський 

лісотехнічний 

інститут у 1976 р. за 

спеціальністю лісове 

господарство, 

кваліфікація за 

дипломом – інженер 

лісового господарства

Д.с.-г.н., 06.03.03. – лісознавство і 

лісівництво, 

«Заплавні ліси Лівобережної 

України та наукові основи 

господарювання в них», 

професор, чл.-кор. НААН за 

спеціальністю 06.03.03. 

38 років - Працює в 

УкрНДІЛГА з 1978 р. 

 


