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Харченко Інна 

Іванівна 

доцент кафедри державно-

правових дисциплін та 

українознавства 

Так Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

 

Відповідає пунктам 1,2, 13, 14, 15, 17 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 

філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства, «Відбиття явищ інтерференції в 

українській газеті «Наше слово» в Польщі», 

(Диплом№026775 від 15.12.2004 р.). Доцент 

кафедри українознавства                                                

(Атестат № 021983 від 23.12.2008 р.). Сумський 

державний педагогічний університет ім. А.С. 

Макаренка., кафедра української мови, 2018 р. 

Посвідчення  ПЗ 02125510/000014-18. 

Корнієнко Людмила 

Михайлівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов  

Науково-

педагогічний 

працівник 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 13, 15, 17 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Підвищення 

кваліфікації: 

Сумський державний педагогічний університет 

ім. А.С. Макаренка, кафедра практики англійської 

мови, 2018 р.,тема: "Інноваційні технології у 

навчальному процесі" (Посвідчення ПЗ 

02125510/000014-18). 

Михайліченко 

Микола 

Анатолійович 

старший викладач кафедри 

державно–правових 

дисциплін та 

українознавства 

Так Історія України та 

української культури 

Відповідає пунктам 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат історичних наук, 07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни, «Родовідна дворянська 

книга Харківського намісництва як джерело з 

історії слобідського дворянства», (Диплом 

№006115 від 17.05. 2012 р.). Сумський обласний 
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інститут післядипломної освіти, кафедра історії 

2017 р. ПК 02139771 3960-17. 

Корнієнко Олександр 

Миколайович 

доцент кафедри 

філософії та соціології 

Так Філософія Відповідає пунктам 2, 3, 11, 14, 15 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 

філософських наук, спец. "Соціальна філософія і 

філософія історії", доцент кафедри філософі та 

соціології; «Національні цінності особистості: 

сутності та особливості формування». 

Національний університет біоресурсів і 

природокористу-вання України ННІ 

післядипломної освіти, 25.10.2015 року.  

Самохіна  Євгенія 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та кінології 

Науково-

педагогічний 

працівник 

БЖД та основи 

охорони праці  

Відповідає пунктам 1, 2, 13, 14, 15 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 

сільськогосподарських наук, 06.02.04 – технологія 

виробництва продуктів тваринництва 

«Удосконалення технологічних прийомів 

передінкубаційної обробки яєць птиці» (ДК № 

049739), доцент кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та кінології 

(Атестат доцента АД № 003243 від 15 

жовтня 2019 року). Підвищення кваліфікації у 

Сумському державному науково-

дослідномуінституті мінеральних добрив та 

пігментів Міністерства промислової політики 

України (МІНДІП) 25.05.2016-24.06.2016 р., ТОВ 

«НВП» Глобинський свинокомплекс 28.10.2018-

05.11.2018 р. Сертифікат на знання іноземної 
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(англійської) мови В2 000857210 від 13.06.2017 р. 

Пасько Надія Борисівна доцент кафедри кібернетики 

та інформатики  

Науково-

педагогічний 

працівник 

Інформатика у 

ветеринарній 

медицині 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 10, 14, 15 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат технічних 

наук,  05.01.04 – ергономіка, «Забезпечення 

надійності діяльності операторів систем обробки 

інформації і управління при розподілі функцій 

між ними» (ДК….). Проблемна лабораторія 

дистанційного навчання Національного 

політехнічного університету «ХПІ» м. Харьків, 

«Практикум тьютора», 2015 р. Сертифікат на  

знання іноземної мови В2 №000509388 від 

26.02.2019р. 

Лівощенко Євгенія 

Михайлівна 

Доцент кафедри анатомії, 

нормальної та патологічної 

фізіології 

Так Анатомія свійських 

тварин 

Відповідає пунктам 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук (ДК № 049246 від 12 

листопада 2008 р), 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин, «Вікова динаміка показників 

неспецифічної резистентності у індиків та їх 

корекція». (ДК №049246 від 12 листопада 2008 

року). Доцент кафедри анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології (атестат 12 ДЦ № 030134 

від 19 січня 2012 р. Підвищення кваліфікації у 

НУБіП (жовтень 2019 року). (Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СС00493706/ 010251-19). 

Чернявська Тетяна Олексіївна доцент кафедри біохімії та 

біотехнології 

Науково-

педагогічний 

Біохімія тварин  з 

основами фізичної і 

Відповідає пунктам 2, 3, 10, 14, 15 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

працівник колоїдної хімії сільськогосподарських наук (ДК № 016027 від 

09 жовтня 2002 року), 03.00 16 – екологія, 

«Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну 

рослин картоплі», Доцент кафедри біохімії та 

біотехнології (02ДЦ № 014716 від 22. 12. 2006 

р.). Мікробіологія та біохімія молока Інститут 

сільського господарства Північного Сходу 

НААН (28. 04. 2015 – 30. 05 2015). 

Байдевлятова Юлія 

Володимирівна 

Старший викладач  кафедри 

вірусології, патанатомії та 

хвороб птиці ім. проф. 

І.І. Панікара 

 

Так Цитологія, гістологія, 

ембріологія 

Відповідає пунктам 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17 
зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 211 – ветеринарна 

медицина (16.00.07 – ветеринарне акушерство), 

тема: «Серозний мастит корів різних порід: 

поширеність, діагностика, терапія та 

профілактика» (ДК № 062940 від 22 грудня 2010 

року). Харківська державна зооветеринарна 

академія, кафедра анатомії та гістології ім. 

професора Т.Г. Цимбала (1.06. – 30.06.2016 р.). 

Іванова Оксана Іванівна Старший викладач кафедри 

терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та 

хімії 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Біонеорганічна хімія Відповідає пунктам .2, 3, 12, 13, 14 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, червень 2015 

(свідоцтво  12СПВ № 178529). 

Кравченко Михайло 

Йосипович 

доцент кафедри терапії, 

фармакології, клінічної 

діагностики та хімії 

Так Органічна хімія Відповідає пунктам 1, 13, 17,  зазначених у пункті 

30 Ліцензійних умов. Кандидат хімічних наук, 

02.00.03 – органічна хімія, «Реакции карбенов с 

производственными фурана и некоторые 

превращения фурилгалоидциклопропанов», 

(МХМ №016709 від 24 березня 1974 року). 

Доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної 
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діагностики та хімії. Національний університет 

біоресурсів і природокористування України ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 00493706/004814-17, 17.11.2017, 

№4814, "Інноваційна спрямованість в 

педагогічній діяльності". 

Камбур Марія  Дмитрівна Професор, Зав. кафедри 

анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології 

тварин 

 

Так Фізіологія тварин Відповідає пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Доктор ветеринарних наук, 

03.00.13 – фізіологія  людини і тварин, 

«Секреторна функція молочної залози корів у 

різні стадії лактації та методи її корекції» (ДД № 

003811 від 16.вересня 2004 р.), Професор (Атестат 

професора 12 П № 004534 від 22 грудня 2006 

року). Підвищення кваліфікації: Національний 

науковий центр «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини» НААН, 2016 

рік. 

Фотіна Тетяна Іванівна професор кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Так Основи біобезпеки, 

біоетики та 

ветеринарної екології 

Відповідає пунктам 1-18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Доктор ветеринарних наук (ДД 

№ 003512 від 14.04.2004 р.), 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія та вірусологія, 

«Теоретичні і практичні основи контролю 

основного спектру умовно-патогенних 

мікроорганізмів при інфекційних хворобах птиці», 

Професор кафедри вірусології, патанатомії та 

ветсанекспертизи (Атестат 02ПР № 003591 від 

16.06.2005 р.) Підвищення кваліфікації: НААН – 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

ННЦ «ІЕКВМ», тема: «Іноваційні технології та 

якість і безпека харчових продуктів», довідка про 

стажування: №25 від 12.04.2017 р. 

Нагорна Людмила 

Володимирівна 

доцент кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Так Ветеринарна 

санітарія та гігієна 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. Доктор 

ветеринарних наук (ДК № 006595), 16.00.11 – 

паразитологія, «Акарози і ентомози продуктивної 

птиці (поширення та протипаразитарні заходи)», 

доцент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва доцента (12 ДЦ №04957). 

Національний уні-верситет біоресурсів і 

природокористу-вання України ННІ 

післядипломної освіти (свідоцтво СС 

00493706/003474-17, 2017 р.). 

Фотін Анатолій Іванович доцент кафедри 

епізоотології та 

паразитології 

Так Біотехнологія 

ветеринарних 

імунних препаратів 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.03 – 

ветеринарна 

мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, 

мікологія та імунологія,«Аттенуйований штам “К-

УНДІП” вірусу гепатиту каченят та використання 

його в якості вакцини»,(КД №022805  від 23 

травня 1990 року).> Доцент кафедри паразитології 

та епізоотології (ДЦ № 0467 12 від 29 січня 1992 

№49-д.). ННЦ "ІЕКВМ" посвідчення №3 від 15 

квітня 2016 року. 
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Лівощенко Людмила 

Павлівна 

доцент кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Так Ветеринарна 

мікробіологія та 

імунологія 

Відповідає пунктам 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18 

умов зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.03 – 

Ветеринарія, мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія і мікологія, «Використання реакції 

нейтралізації і зараження ембріонів для 

визначення резистентності птиці до 

онкорнавірусів», (ВТ 000639 протокол №3 від 

26.06.1979 року). Доцент кафедри кафедри 

епізоотології (атестат доцента ДЦ № 003645 від 

25.01.1993, протокол № 6); Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України, ННІ неперервної освіти і туризму, (СС 

00493706/010252-19 від 2.10.2019, реєстраційний 

номер 10252). 

Решетило 

Олександр Іванович 

 

доцент кафедри вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці 

ім. проф. І.І. Панікара 

Так Ветеринарна 

вірусологія 

Відповідає пунктам 2,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18  умов зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Кандидат ветеринарних наук, 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія, мікологія та імунологія, 

«Удосконалення специфічної профілактики 

вірусного гепатиту каченят при різній 

епізоотичній ситуації», (КН №002357 від 28 

травня 1993 р.), Атестат доцента кафедри 

вірусології, патанатомії та хвороб птиці 12ДЦ 
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№018697,  від 4 грудня 2007 р. Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, Свід. 

СС00493706/003481-17 30/05-12/06-17 

«Розробка навчальних ресурсів у системі 

дистанційного навчання Moodle, 2017 р. 

Коваленко Лідія  Михайлівна 

 

доцент кафедри анатомії, 

нормальної та патологічної 

фізіології 

Так Патологічна 

фізіологія 

Відповідає пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 умов 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 03.00.18 – 

паразитологія, гельмінтологія, «Епізоотологія 

дикроцеліозу  жуйних тварин в Північно-Східній 

частині України, заходи боротьби та 

профілактики», (ДК № 012563 від 14.11. 2001 р.). 

Доцент кафедри анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології (Атестат ДЦ № 008151 від 

19.06.2003 р.). Сумська філія НДІЛДВСЕ, 

Посвідчення від 28.05.2016 р. 

Гребеник Наталія Петрівна доцент кафедри акушерства 

та хірургії 

Так Акушерство та 

гінекологія 

Відповідає пунктам 2, 3, 10, 13, 14, 15, 18 умов 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 211 – ветеринарна 

медицина (16.00.07– ветеринарне акушерство, 

«Комплексна діагностика кістозних уражень 

яєчників у свиноматок та методи терапії при даній 

патології» (ДК № 002367 від 22.12.2011 р.). Школа-

семінар педагогічної майстерності, СНАУ, 

Посвідчення від 10.05.2017 р. 

Петров Роман Вікторович доцент кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

Так Ветеринарно-

санітарна експертиза 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 

16, 18 зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Доктор ветеринарних наук (ДД № 006240 від 28 

лютого 2017 року), 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби 

та імунологія, «Аеромоноз риби 

(епізоотологічний моніторинг, діагностика, 

біологічні властивості збудника та розробка 

лікувально-профілактичних заходів)», доцент 

кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва (Атестат 12 ДЦ № 021596). 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ 

післядипломної освіти свідоцтво про підвищення 

кваліфікації (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, СС 00493706/003478- 17, 

(реєстраційний номер 3478, від 12.06.17 року 2017 

р. Знання англійської мови (Диплом магістра М18 

№ 157108). 

Ребенко Галина Іванівна доцент кафедри 

епізоотології та 

паразитології 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Епізоотологія та 

інфекційні хвороби 

Відповідає пунктам 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18 

умов зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов.  

Кандидат ветеринарних наук 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

Дисертація на тему „Бордетельозна інфекція 

свиней (епізоотологія, діагностика та заходи 

боротьби)” диплом ДК 004573 від 13.10.99 

(протокол № 11-09/10). Доцент кафедри 

епізоотології та ОЕВС, атестат  02ДЦ № 000304, 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

від 24.12.2003 (протокол № 5/41 –Д). Підвищення 

кваліфікації - докторантура СНАУ, Свідоцтво 

№02 від 01.11.2016 

Стоцький Олександр 

Григорович 

доцент кафедри акушерства 

та хірургії 

Так 

Загальна та 

спеціальна хірургія 

Відповідає пунктам 2, 3, 10, 11, 13,  15, 17, 18  

умов зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.05 – 

ветеринарна хірургія, «Зміни вмісту загального 

білка, ліпідів і протеїназно-інгібіторного 

потенціалу синовіальної рідини та плазми крові 

при асептичних артритах у коней», (Диплом ДК 

№ 005638 від 1999 року). Доцент кафедри 

акушерства і хірургії. Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, 

навчально-науковий Інститут післядипломної 

освіти (Сертифікат про підвищення кваліфікації 

деканів аграрних вузів 30.03.2018 р.). 

Краєвський Аполлінарій 

Йосипович 

Завідувач кафедри 

акушерства та хірургії 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Оперативна хірургія 

з основами 

топографічної 

анатомії та 

анастезіології 

Відповідає пунктам 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16,  

17, 18 умов зазначених у пункті 30 Ліцензійних 

умов. Доктор ветеринарних наук, 16.00.07 - 

Ветеринарне акушерство, Тема дисертації: 

«Протеоліз та метаболізм фібриногену при 

акушерській патології у корів» (Диплом ДД № 

004873 від 9.03.2006 року). Професор кафедри 

нормальної та патологічної фізіології (Атестат 12 

ПР № 004738 выд 19.04.2007р.). Підвищення 

кваліфікації місце, дата  28.12.2018 26.01.2019 

«Астарта Київ» ТОВ «Довженка» с. Яреськи, 

Шишацький р-н, Полтавська обл. (свідоцтво №1). 

Негреба Юлія Володимиріна старший викладач кафедри 

епізоотології та 

Науково-
Паразитологія та 

Відповідає пунктам Відповідає пунктам 2 ,3, 10, 

12, 13, 14 зазначених у пункті 30 Ліцензійних 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

паразитології  педагогічний 

працівник 

інвазійні хвороби умов. Сумська державна біологічна фабрика. 

Наказ №51вк від 06.01.16.  

Зон Григорій Анатолійович Завідувач кафедри 

вірусології, патанатомії та 

хвороб птиці ім. проф. І.І. 

Панікара 

Так 

Патологічна анатомія 

Відповідає пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Кандидат ветеринарних наук, 

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія і мікологія, 16.00.09 – 

паразитологія, професор кафедри вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці, 

«Паразитоценологические аспекты эймериоза с 

эшерихиозом у цыплят», (ВТ № 001690). 

Професор кафедри вірусології, патантомії та 

хвороб птиці (Атестат 12 ПР № 005683 від 30 

жовтня 2008р., прот. № 5/22-П). Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, «Розробка 

навчальних ресурсів у системі дистанційного 

навчанняMoodle», (Свід.СС00493706/ 

0034659-1730/05-12/06-17 НУБіП України). 

Улько Лариса Григорівна 

 

Завідувач кафедри терапії, 

фармакології, клінічної 

діагностики та хімії 

Так Внутрішні хвороби 

тварин 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 зазначених у пункті 30 Ліцензійних 

умов. Доктор ветеринарних наук, 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія, «Бактеріальні 

асоціації за некробактеріозу у корів (поширення, 

етіопатогенез, профілактика та засоби 

лікування)», (ДД № 003096 від 14 лютого 2014 р.) 
професор кафедри внутрішніх незаразних хвороб  

і фармакології. Національний університет 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

біоресурсів і природокорис-тування України ННІ 

післядипломної освіти, червень 2017 р.  

Кистерна Олеся Сергіївна Старший викладач кафедри 

терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та 

хімії 

Так Ветеринарна 

фармакологія 

Відповідає пунктам 2, 3, 6, 12, 13,14, 15, 17, 18  

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.03. – 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія, 

«Епізоотологічний моніторинг та удосконалення 

способів застосування біостимулятора ПДЕ для 

профілактики інфекційних хвороб розплоду 

медоносних бджіл», (ДК № 033607 від 25.02.2016 

р.), доцент кафедри терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та хімії. Доцент кафедри 

терапії, фармакології, клінічної діагностики та 

хімії (Атестат АД № 003240 від 15 жовтня 2019 р). 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, (свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, СС 00493706/004830- 17 

№ 3463 від 17.11.2017 року. 

Рівень володіння англійською мовою (сертифікат 

рівня В2, Сandidate №: 000524424 від 20.05.2019). 

Скляр Олександр Іванович 

 

професор кафедри терапії, 

фармакології, клінічної 

діагностики та хімії 

Так Клінічна діагностика 

хвороб тварин 

Відповідає пунктам 1,2, 8, 11, 12, 13, 17,18  

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. Доктор 

ветеринарних наук, 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія,  «Санітарно-гігієнічна 

оцінка безпечності та якості молока корів за 

вмістом соматичних клітин», (Диполом доктора 

наук ДД № 002798 від 23 листопада 2013 року). 

Професор кафедри терапії, фармакології та 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

клінічної діагностики. Школа-семінар 

педагогічної майстерності, СНАУ, травень 2017 р.  

Фотін Анатолій Іванович доцент кафедри 

епізоотології та 

паризитології 

Так Організація і 

економіка 

ветеринарної справи 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.03 – 

ветеринарна 

мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, 

мікологія та імунологія,«Аттенуйований штам “К-

УНДІП” вірусу гепатиту каченят та використання 

його в якості вакцини»,(КД №022805  від 23 

травня 1990 року).> Доцент кафедри паразитології 

та епізоотології (ДЦ № 0467 12 від 29 січня 1992 

№49-д.). ННЦ "ІЕКВМ" посвідчення №3 від 15 

квітня 2016 року. 

Долбаносова Римма 

Валентинівна  

старший викладач кафедри 

терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та 

хімії 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Ветеринарна 

токсикологія 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 10, 13, 16, 17 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.06 – гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія, «Ветеринарно-

санітарні заходи щодо профілактики 

бактеріальних хвороб страусів» (ДК № 068084 від 

31 травня 2011 р.). Національний університет 

біоресурсів і природокористування України ННІ 

післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 00493706/003456-17,  2017 р.). 

Сертифікат на знання іноземної (англійської мови 

В2, № 000524424від 20.05.2019р.).  



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Лівощенко Євгенія 

Михайлівна 

Доцент кафедри анатомії, 

нормальної та патологічної 

фізіології 

Так Латинська мова Відповідає пунктам 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук (ДК № 049246 від 12 

листопада 2008 р), 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин, «Вікова динаміка показників 

неспецифічної резистентності у індиків та їх 

корекція». (ДК №049246 від 12 листопада 2008 

року). Доцент кафедри анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології (атестат 12 ДЦ № 030134 

від 19 січня 2012 р. Підвищення кваліфікації у 

НУБіП (жовтень 2019 року). (Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СС00493706/ 010251-19). 

Петров Роман Вікторович доцент кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Так Ветеринарна 

радіобіологічно 

гігієнічна експертиза 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 

16, 18 зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Доктор ветеринарних наук (ДД № 006240 від 28 

лютого 2017 року), 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби 

та імунологія, «Аеромоноз риби 

(епізоотологічний моніторинг, діагностика, 

біологічні властивості збудника та розробка 

лікувально-профілактичних заходів)», доцент 

кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва (Атестат 12 ДЦ № 021596). 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ 

післядипломної освіти свідоцтво про підвищення 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

кваліфікації (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, СС 00493706/003478- 17, 

(реєстраційний номер 3478, від 12.06.17 року 2017 

р. Знання англійської мови (Диплом магістра М18 

№ 157108). 

Фотіна Ганна Анатоліївна професор кафедри епізоото- 

логії та паразитології 

Так Професійна етика Відповідає пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 10,11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 зазначених у пункті 30 Ліцензійних 

умов. Доктор ветеринарних наук, 16.00.04 -

ветеринарна фармакологія та токсикологія, 

«Фармако-токсикологічна та клінічна оцінка 

хіміотерапевтичних засобів для схем ротації в 

птахівництві» (ДД № 004718 від 29 вересня 2015 

р.). Професор кафедри епізоотології та 

паразитології ( Атестат АП №000811 від 

5.03.2019). ННЦ «ІЕКВМ», «Іноваційні технології 

та якість і безпека харчових продуктів» (Довідка 

про стажування: № 25 від 12.04.2017 р.).  

Панасенко Олександр 

Сергійович 

Старший викладач кафедри 

вірусології, патанатомії та 

хвороб птиці ім. проф. І.І. 

Панікара 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Розтин і патолого-

анатомічна 

діагностика хвороб 

тварин  

Відповідає пунктам 2, 3, 10, 12, 13, 14 зазначених 

у пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 

ветеринарних наук, 16.00.03 – Ветеринарна 

мікробіологія та вірусологія. Тема дисертації 

«Ешерихіоз перепелів (біологічні властивості 

збудника, діагностика та профілактика)» (Диплом 

ДК №051731 від 28 квітня 2009 року). 

Підвищення кваліфікації:  Сумська державна 

біологічна фабрика (Наказ № 51 вк від 06.01.2016 

р.). 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Касяненко Оксана Іванівна професор  Так Якість і безпека 

продукції 

тваринництва 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. Доктор 

ветеринарних наук, 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби 

та імунологія, професор кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів тваринництва, 

«Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

системи контролю кампілобактеріозу курей» 

(диплом ДД № 002510 від 10.10.2013 р.), 

професор кафедри ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 

продуктів тваринництва (атестат 12ПР № 010107 

від 22.12.2014 р.). Національний університет 

біоресурсів і природокористування України ННІ 

післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 00493706/003461-17, 2017 р.). 

Калашник Олександр 

Миколайович 

доцент кафедри анатомії, 

нормальної та патологічної 

фізіології 

Так Генетика у 

ветеринарній 

медицині 

Відповідає пунктам 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 11.00.16 – 

ветеринарна мікробіологія та вірусологія, «Вплив 

сибіркового антигену на імунну систему 

молодняка  великої рогатої худоби», (Диплом ДК 

№ 016819 від 11 грудня 2002 р., протокол 9-

09/11), Доцент кафедри анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології (атестат  02 ДЦ № 013518 

від 19.10.2006 р.). НУБІП  України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво СС 

00493706/010242-19 від 2.10.2019. 

Нечипоренко Валентина доцент Науково- Аналіз господарської Відповідає пунктам 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Володимирівна педагогічний 

працівник 

діяльності / 

Комерційна 

діяльність у галузі 

ветеринарної 

медицини 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01 – 

розведення та селекція тварин, Тема: 

«Продуктивні та біологічні особливості кіз 

зааненської породи різних генотипів в умовах 

північно-східного регіону України», (ДК№025338 

від 16.09.2004), Вчене звання доцента присвоєно 

за кафедрою статистики, АГД та маркетингу 

(02ДЦ 021512 від 23.12.2008). ДП «Сумська 

державна біологічна фабрика», (07.06.2016-

05.07.2016 р.) 

Мельник Андрій Васильович Професор кафедри садово-

паркового та лісового 

господарства 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сучасні технології у 

кормовиробництві / 

Агротехнології 

створення кормових 

угідь 

Відповідає пунктам 1-18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Доктор с.-г. наук за 

спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (ДД 

№ 001993 від 25.04.2013 р.). Тема: 

«Агробіологічні основи формування врожаю 

соняшнику та ріпаку ярого в Лівобережному 

Лісостепу України». Професор кафедри садово-

паркового та лісового господарства Сумського 

національного аграрного університету, (12ПР 

№009742 від 26.06.2014 р.) Академік Академії 

наук вищої школи України по Аграрному 

відділенні (посвідчення № 216 від 13.05.2015 р.). 

Вечорка Вікторія Вікторівна 

 

доцент кафедри  розведення 

і селекції тварин та водних 

біоресурсів 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Основи розведення 

та годівлі тварин / 

Технологічні основи 

вирощування 

Відповідає пунктам 2, 7, 8, 10, 13, 15, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01 – 

розведення та селекція тварин, «Оцінка 

продуктивних якостей тварин голштинської 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

сільськогосподарськ

их тварин 

породи канадської селекції залежно від 

генотипових та паратипових факторів»,  (диплом 

ДК № 066470). Доцент кафедри розведення і 

селекції тварин та водних біоресурсів (Атестат 

12ДЦ № 033170). Підвищення кваліфікації: 

НУБіП, тема: «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності», 17.11.2017 р. (Свідоцтво 

СС 00493706/004780-17). Сертифікат на знання 

іноземної (англійської мови В2, № 000333273 від 

6.05.2017р.). 

Решитило Олександр 

Іванович 

доцент Так Основи ветсан 

вірусології / 

Лабораторна справа 

у ветеринарній 

медицині 

Відповідає пунктам 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18  умов зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Кандидат ветеринарних наук, 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія, мікологія та імунологія, 

«Удосконалення специфічної профілактики 

вірусного гепатиту каченят при різній 

епізоотичній ситуації», (КН №002357 від 28 

травня 1993 р.), Атестат доцента кафедри 

вірусології, патанатомії та хвороб птиці 12ДЦ 

№018697,  від 4 грудня 2007 р. Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, Свід. 

СС00493706/003481-17 30/05-12/06-17 

«Розробка навчальних ресурсів у системі 

дистанційного навчання Moodle, 2017 р. 

Лазоренко Лариса 

Миколаївна 

Старший викладач кафедри 

епізоотології та 

Науково- Зоологія / Біологія Відповідає пунктам .2, 3, 12, 13, 14 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Підвищення 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

паразитології педагогічний 

працівник 

кваліфікації Сумський НАУ свідоцтво № 66 від 

10.05.2017. 

Гребеник Наталія Петрівна доцент кафедри акушерства 

та хірургії 

Так Хвороби 

репродуктивних 

органів тварин / 

Практичне 

акушерство 

Відповідає пунктам 2, 3, 10, 13, 14, 15, 18 умов 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 211 – ветеринарна 

медицина (16.00.07– ветеринарне акушерство, 

«Комплексна діагностика кістозних уражень 

яєчників у свиноматок та методи терапії при даній 

патології» (ДК № 002367 від 22.12.2011 р.). Школа-

семінар педагогічної майстерності, СНАУ, 

Посвідчення від 10.05.2017 р. 

Бордунова Ольга Георгіївна  Так Ветеринарна клінічна 

біохімія / Біохімічні 

дослідження у 

тваринництві 

Відповідає пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18 

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. Доктор 

сільськогосподарських наук, 06.02.04 - Технологія 

виробництва продуктів тваринництва, 

«Теоретичне обґрунтування та розробка 

інноваційної технології передінкубаційної 

обробки яєць курей»  (Наказ МОН України 

від12.05.2016, № 503 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства щодо 

присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань від 12.05.2016 року».). Доцент 

кафедри біохімії та біотехнології (Атестат ДЦ № 

000741 від 22.06.2000 р.). Національний 

університет біоресурсів природокористування 

України ННІ післядипломної освіти Тема 

"Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності" Свідоцтво 12 СПК 880621. 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Кистерна Олеся Сергіївна Старший викладач  кафедри 

терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та 

хімії 

Так Клінічна 

фармакологія / 

Ветеринарна 

фармація 

Відповідає пунктам 2, 3, 6, 12, 13,14, 15, 17, 18  

зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.03. – 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія, 

«Епізоотологічний моніторинг та удосконалення 

способів застосування біостимулятора ПДЕ для 

профілактики інфекційних хвороб розплоду 

медоносних бджіл», (ДК № 033607 від 25.02.2016 

р.), доцент кафедри терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та хімії. Доцент кафедри 

терапії, фармакології, клінічної діагностики та 

хімії (Атестат АД № 003240 від 15 жовтня 2019 р). 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, (свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, СС 00493706/004830- 17   

№ 3463 від 17.11.2017 року. Рівень володіння 

англійською мовою (сертифікат рівня В2, 

Сandidate №: 000524424 від 20.05.2019). 

Лазоренко Лариса 

Миколаївна 

доцент кафедри 

епізоотології та 

паразитології 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Інвазійні хвороби 

продуктивних тварин 

/ Інвазійні хвороби 

коней 

Відповідає пунктам .2, 3, 12, 13, 14 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Підвищення 

кваліфікації Сумський НАУ свідоцтво № 66 від 

10.05.2017. 

Ребенко Галина Іваніввна доцент кафедри 

епізоотології та 

паразитології 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Інфекційні хвороби 

продуктивних тварин 

/ Інфекційні хвороби 

свиней 

Відповідає пунктам 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18 

умов зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

Дисертація на тему „Бордетельозна інфекція 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

свиней (епізоотологія, діагностика та заходи 

боротьби)” диплом ДК 004573 від 13.10.99 

(протокол № 11-09/10)  

Доцент кафедри епізоотології та ОЕВС, атестат  

02ДЦ № 000304, від 24.12.2003 (протокол № 5/41 

–Д)  

Підвищення кваліфікації - докторантура СНАУ, 

Свідоцтво №02 від 01.11.2016 

Фотіна Тетяна Іванівна 

  

Завідувач кафедри 

ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів 

тваринництва 

Так Ветеринарно-

санітарна експертиза 

якості продуктів 

тваринництва / 

Ветеринарно-

санітарна експертиза 

якості продуктів 

птахівництва 

Відповідає пунктам 1-18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Доктор ветеринарних наук (ДД 

№ 003512 від 14.04.2004 р.), 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія та вірусологія, 

«Теоретичні і практичні основи контролю 

основного спектру умовно-патогенних 

мікроорганізмів при інфекційних хворобах птиці», 

Професор кафедри вірусології, патанатомії та 

ветсанекспертизи (Атестат 02ПР № 003591 від 

16.06.2005 р.) Підвищення кваліфікації: НААН – 

ННЦ «ІЕКВМ», тема: «Іноваційні технології та 

якість і безпека харчових продуктів», довідка про 

стажування: №25 від 12.04.2017 р. 

Зон Григорій Анатолійович Завідувач кафедри 

вірусології, патанатомії та 

хвороб птиці ім. проф. І.І. 

Панікара 

Так Диференційна 

патолого-анатомічна 

діагностика хвороб 

тварин / Ветеринарна 

криміналістика 

Відповідає пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Кандидат ветеринарних наук, 

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія і мікологія, 16.00.09 – 

паразитологія, професор кафедри вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці, 

«Паразитоценологические аспекты эймериоза с 

эшерихиозом у цыплят», (ВТ № 001690). 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Професор кафедри вірусології, патантомії та 

хвороб птиці (Атестат 12 ПР № 005683 від 30 

жовтня 2008р., прот. № 5/22-П). Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, «Розробка 

навчальних ресурсів у системі дистанційного 

навчанняMoodle», (Свід.СС00493706/ 

0034659-1730/05-12/06-17 НУБіП України). 

Байдевлятова Юлія 

Володимирівна 

Старший викладач  кафедри 

вірусології, патанатомії та 

хвороб птиці ім. проф. 

І.І. Панікара 

 

Так Хвороби птахів / 

Хвороби ембріонів 

птахів 

Відповідає пунктам 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17 
зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Кандидат ветеринарних наук, 211 – ветеринарна 

медицина (16.00.07 – ветеринарне акушерство), 

тема: «Серозний мастит корів різних порід: 

поширеність, діагностика, терапія та 

профілактика» (ДК № 062940 від 22 грудня 2010 

року). Харківська державна зооветеринарна 

академія, кафедра анатомії та гістології ім. 

професора Т.Г. Цимбала (1.06. – 30.06.2016 р.)  

Решетило 

Олександр Іванович 

 

доцент кафедри вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці 

ім. проф. І.І. Панікара 

Так Хвороби дрібних 

тварин / Хвороби 

собак та котів 

Відповідає пунктам 2,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18  умов зазначених у пункті 30 

Ліцензійних умов. Кандидат ветеринарних наук, 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія, мікологія та імунологія, 

«Удосконалення специфічної профілактики 

вірусного гепатиту каченят при різній 

епізоотичній ситуації», (КН №002357 від 28 

травня 1993 р.), Атестат доцента кафедри 

вірусології, патанатомії та хвороб птиці 12ДЦ 



ПІБ викладача Посада викладача Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

№018697,  від 4 грудня 2007 р. Національний 

університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ післядипломної освіти, Свід. 

СС00493706/003481-17 30/05-12/06-17 

«Розробка навчальних ресурсів у системі 

дистанційного навчання Moodle, 2017 р. 

Долбаносова Римма 

Валентинівна 

доцент кафедри терапії, 

фармакології, клінічної 

діагностики та хімії 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Діагностика і терапія 

внутрішніх хвороб 

тварин / Хвороби 

бджіл 

Відповідає пунктам 1,2,3,10,13,16,17 зазначених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. Кандидат 

ветеринарних наук, 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія, «Ветеринарно-санітарні 

заходи щодо профілактики бактеріальних хвороб 

страусів» (ДК № 068084 від 31 травня 2011 р.). 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ 

післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 00493706/003456-17,  2017 р.). 

Сертифікат на знання іноземної (англійської мови 

В2, № 000524424 від 20.05.2019р.).   

 


