
Продовження додатку 1 

 

1. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

(5.08010102 Землевпорядкування) 

 
 

№ 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в разі 

наявності – 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 
1 Історія України 

(82 год.) 
Зажицький 

Сергій 

Олегович 

викладач Національний університет 

«Острозька академія», 

2011 р., спеціальність 

історія, кваліфікація 

магістр історії. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12СПВ 

103511, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 
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2 Культурологія  

(28 год.) 

Лук’янчук 

Світлана 

Василівна 

викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2005 р., спеціальність 

«Культурологія», культуролог, 

викладач історії та теорії 

культури; 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2007 р., спеціальність 

«Культурологія», викладач 

культурології у вищих 

навчальних закладах 

 

 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокорис-

тування України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 103547, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

3 Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

(116 год.) 

Маляр 

Оксана 

Петрівна 

 

 

 

 

 

 

Сінькова 

Наталія 

Олександрівна 

викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладач 

Харківський національний 

педагогічний університет ім.. 

Г.С.Сковороди, 2005 р., 

педагогіка та методика 

середньої освіти; мова та 

література (англійська); 

мова і література (англійська) 

 

 

Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1981 р., 

спеціальність «Іноземні мови 

(французька, англійська)», 

учитель іноземних мов 

(французької і англійської) 

 

 

спеціаліст  

першої  

категорії 

 

 

 

 

 

 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

магістратура, 2014р. за 

спеціальністю «Мова і 

література (англійська)». 

 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12СПВ 

104034, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 
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4 Основи 

філософських 

знань 

(28 год.) 

 

Навозняк 

Людмила 

Михайлівна 

викладач Волинський державний 

університет ім. Лесі Українки, 

1995р., спеціальність 

«Історія», викладач 

соціальних дисциплін та 

історії 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

стажування на кафедрі 

суспільних дисциплін 

навчально-наукового 

інституту права, довідка 

№ 108, 09.12.2015 р. 

 

 

5 Соціологія 

(36 год.) 

Лук’янчук 

Світлана 

Василівна 

викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2005 р., спеціальність 

«Культурологія», культуролог, 

викладач історії та теорії 

культури; 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2007 р., спеціальність 

«Культурологія», викладач 

культурології у вищих 

навчальних закладах 

 

 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокорис-

тування України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 103547, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

6 Економічна теорія 

(60 год.) 

Купчишина 

Тетяна 

Володимирівна 

викладач Київський державний 

університет ім. 

Т. Г. Шевченка, 1988 р., 

спеціальність «Політична 

економія», економіст, 

викладач політичної економії 

спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

103513, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 
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7 Основи 

правознавства  

(84 год.) 

Гулюк 

Сергій 

Іванович 

завідувач 

юридичног

о 

відділення, 

викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. Лесі 

Українки, 1993 р., 

спеціальність «Історія», 

вчитель історії, права та курсу 

«Людина і 

суспільствознавство» 

Інститут післядипломної 

освіти Львівського 

Національного університету 

ім І. Франка, 2012 р., 

правничий факультет, 

спеціаліст-юрист 

спеціаліст 

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

103516, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 

 

8 Фізичне 

виховання 

(10 год.) 

 

Дячук Валерій 

Петрович 

викладач Вінницький державний 

педагогічний інститут ім. 

Островського, 1986 р. 

спеціальність початкове 

військове навчання і фізичне 

виховання 

спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12СПВ 

103512, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльностіз дисципліни 

«фізичне виховання», 

05.12.2014 р. 

 

9 Основи 

ґрунтознавства та 

геології 

(32 год.) 

 

Русіна Неля 

Григорівна 

викладач Ленінградський 

сільськогосподарський 

інститут, 1993 р., спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

Національний аграрний 

університет, 2001., 

спеціальність професійне 

навчання, кваліфікація агроном-

педагог 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

НУБіП України, ННІ 

післядипломної освіти. 

Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін). Свідоцтво 12СПВ 

№ 103539, 05.12.14 р. 
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10 Основи сільсько-

господарського 

виробництва 

(28 год.) 

 

Петрова Ольга 

Миколаївна 

викладач Львівський 

сільськогосподарський 

інститут, 1991 р., 

спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

 

спеціаліст 

вищої категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти. Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності (у викладанні 

землевпорядних дисциплін), 

свідоцтво 12СПВ № 104004, 

05.12 14р. 

 

 

 

 

11 Основи меліорації 

та ландшафто-

знавства 

(32 год.) 

Кушнірук 

Олександр 

Миколайович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2010 р., 

спеціальність  

Геоінформаційні системи і 

технології, кваліфікація 

інженер геоінформатик, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2011 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

 

 

 

 

 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПК № 

898594, створення 

електронних навчальних 

курсів та методики їх 

використання у навчальному 

процесі, 04.10.2013 р. 
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12 Економіка, 

організація і 

планування 

сільсько-

господарського 

виробництва 

(32 год.) 

Олійник 

Ганна 

Анатоліївна 

викладач Харківський державний 

економічний університет, 

2000 р., спеціальність 

«Економіка підприємства», 

економіст; 

Національний аграрний 

університет, 2004 р., 

спеціальність «Професійне 

навчання», економіст-педагог 

спеціаліст вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

175891, методика викладання 

під час виконання курсових 

робіт, 12.02.2016 р. 

 

 

13 Основи 

підприємництва і 

управлінської 

діяльності 

(40 год.) 

Прончук 

Людмила 

Василівна 

викладач Національний університет 

водного господарства і 

природокористування, 2006 р., 

спеціальність економіка 

підприємства, кваліфікація 

магістр з економіки 

підприємства. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12СПК 

886569, Методика викладання 

економічних дисциплін, 

22.03.13 р. 

 

14 Основи екології 

(22 год.) 

Малимон 

Стефанія 

Стефанівна 

викладач Львівський державний 

університет імені І. Франко, 

1981 р., спеціальність 

географія, (спеціалізація 

охорона природи), 

кваліфікація географ, 

викладач. 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Житомирський національний 

агроекологічний університет, 

свідоцтво 12СПК № 879526, 

Формування еколого-

економічного мислення та 

екологічної культури, 19.04.13 

р. 

 

15 Стандартизація та 

метрологія 

(18 год.) 

 

Лагоднюк Роман 

Анатолійович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2008 р. 

спеціальність Геоінформаційні 

системи і технології, 

кваліфікація інженер-

геоінформатик; 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 2008 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти. Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності (у викладанні 

землевпорядних дисциплін), 

свідоцтво 12СПВ  

 



р., спеціальність геодезія, 

кваліфікація магістр з геодезії, 

картографії та 

землевпорядкування 

 

 

№ 104005, 05.12 14р. 

16 Вища математика 

(32 год.) 

Юхимчук Юлія 

Петрівна 

викладач Рівненнський державний 

гуманітарний університет, 

2011 р., спеціальність 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Кваліфікація 

викладач математики та 

методики викладання 

математики у вищих 

навчальних закладах. 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

103545, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності у викладанні 

математики і вищої 

математики, 05.12.2014 р. 

 

 

 

 

17 Комп’ютеризація 

землевпорядного 

виробництва 

(24 год.) 

Рудько Ольга 

Миколаївна 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2007 р., 

спеціальність  

Геоінформаційні системи і 

технології, кваліфікація 

інженер геоінформатик, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2009 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

Спеціаліст 

другої категорії 

Львівський національний 

аграрний університет, 

інститут післядипломного 

навчання, свідоцтво 12СПК № 

648204, Земельне право, 

управління земельними 

ресурсами 30.11.12 р. НУБіП 

України, 12СПВ № 104007 

Впровадження інтерактивних 

освітніх технологій в 

навчальний процес вищої 

школи на прикладі дисципліни 

«Комп’ютеризація 

землевпорядного 

виробництва», 2014р. 
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18 Безпека 

життєдіяльності 

(18 год.) 

Свінтозельський 

Віктор Петрович 

викладач Таллінське вище військово- 

політичне  будівельне 

училище, м.Таллін, 1984р. 
 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, свідоцтво 12СПВ 

104020 

 

19 Протиерозійна 

організація 

території 

(14 год.) 

Кийко Неля 

Миколаївна 

викладач Український державний 

університет водного 

господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

ННІ післядипломної освіти, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

свідоцтво 12СПВ 104006,          

05. 12.14 р. 

 

20 Організація 

діловодства 

(10 год.) 

Лютко Микола 

Григорович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2013 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

ННІ післядипломної освіти, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ 

104009,  05. 12.14 р. 

 

1. 2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 
21 Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(28 год.) 

Кристопчук 

Тетяна 

Євгеніївна 

викладач, 

доцент 

НУВГП 

м. Рівне 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1994 р., 

спеціальність «Українська 

мова та література, іноземна 

мова», вчитель української 

мови та літератури, іноземної 

(німецької) мови 

доктор 

педагогічних 

наук, 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Київський університет ім. 

Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук зі 

спеціальності «Теорія і 

методика професійної освіти», 

диплом ДД № 003937, 

22.12.2014 р. 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 
22 Топографічне і 

землевпорядне 

креслення 

(2 год.) 

 

Бусленко 

Галина 

Михайлівна 

Старший 

диспетчер 

навчальної 

частини, 

викладач 

Львівський державний 

аграрний університет, 1999 р., 

спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

Український державний 

аграрний університет, 1993 р., 

спеціальність гідромеліорація, 

кваліфікація інженер-педагог. 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. 

Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ № 

103540, 05.12 14р. 

 

23 Геодезія 

(96 год.) 

 

Петрова Ольга 

Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люльчик 

Вадим 

Олександрович 

викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. технічним 

відділенням 

Львівський 

сільськогосподарський 

інститут, 1991 р., спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

 

 

 

 

 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2011 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та кадастр, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

сільсько-

господарських 

наук 

 

 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. 

Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ № 

104004, 05.12 14р. 

 

 

Полтавська державна аграрна 

академія, методика викладання та 

проведення професійних 

конкурсів з дисципліни «геодезія», 

свідоцтво 12СПК 

№ 647552, 10.10.13 р. 
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24 Фотограмметрія 

(42 год.) 

 

Лагоднюк 

Роман 

Анатолійович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2008 р. 

спеціальність Геоінформаційні 

системи і технології, 

кваліфікація інженер-

геоінформатик; 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 2008 

р., спеціальність геодезія, 

кваліфікація магістр з геодезії, 

картографії та 

землевпорядкування 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти. 

Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ  

№ 104005, 05.12 14р. 

 

25 Геодезичні роботи 

при землеустрої 

(10 год.) 

 

Лютко Микола 

Григорович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2013 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та кадастр, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

ННІ післядипломної освіти, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ 

104009,  05. 12.14 р. 

 

 

 

26 Охорона праці 

(18 год.) 

Заремба 

Василь 

Петрович 

Викладач Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1988 р., 

спеціальність загально-технічні 

дисципліни і праця, 

кваліфікація вчитель загально-

технічних дисциплін 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

ННІ післядипломної освіти, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні охорони праці), 

свідоцтво 12СПВ 104012,   

05. 12.14 р. 
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27 Управління 

земельними 

ресурсами 

(48 год.) 

 

Рудько Ольга 

Миколаївна 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007 р., спеціальність  Геоінформаційні 

системи і технології, кваліфікація 

інженер геоінформатик, 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(магістратура), 2009 р. спеціальність 

Землевпорядкування та кадастр, 

кваліфікація інженер-землевпорядник 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Львівський національний аграрний 

університет, інститут 

післядипломного навчання, свідоцтво 

12СПК № 648204, Земельне право, 

управління земельними ресурсами 

30.11.12 р. НУБіП України, 12СПВ № 

104007 Впровадження інтерактивних 

освітніх технологій в навчальний 

процес вищої школи на прикладі 

дисципліни «Комп’ютеризація 

землевпорядного виробництва», 

2014р. 

 

28 Земельний кадастр 

(40 год.) 

Рудько Ольга 

Миколаївна 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007 р., спеціальність  Геоінформаційні 

системи і технології, кваліфікація 

інженер геоінформатик, 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(магістратура), 2009 р. спеціальність 

Землевпорядкування та кадастр, 

кваліфікація інженер-землевпорядник 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Львівський національний аграрний 

університет, інститут 

післядипломного навчання, свідоцтво 

12СПК № 648204, Земельне право, 

управління земельними ресурсами 

30.11.12 р. НУБіП України, 12СПВ № 

104007 Впровадження інтерактивних 

освітніх технологій в навчальний 

процес вищої школи на прикладі 

дисципліни «Комп’ютеризація 

землевпорядного виробництва», 

2014р. 

 

 

 

29 Земельне право 

(38 год.) 

 

Кийко Неля 

Миколаївна 

викладач Український державний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

ННІ післядипломної освіти, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, свідоцтво 

12СПВ 104006,  05. 12.14 р. 
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30 Землевпорядне 

проектування 

(38 год.) 

 

 

Русіна Неля 

Григорівна 

викладач Ленінградський 

сільськогосподарський 

інститут, 1993 р., спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

Національний аграрний 

університет, 2001., 

спеціальність професійне 

навчання, кваліфікація 

агроном-педагог 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

НУБіП України, ННІ 

післядипломної освіти. Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності (у викладанні 

землевпорядних дисциплін). 

Свідоцтво 12СПВ № 103539, 

05.12.14 р. 

 

 

31 Державний 

контроль за 

охороною і 

використанням 

земель та їх 

моніторинг 

(20 год.) 

 

Кушнірук 

Олександр 

Миколайович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2010 р., 

спеціальність  Геоінформаційні 

системи і технології, 

кваліфікація інженер 

геоінформатик, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2011 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПК № 898594, 

створення електронних 

навчальних курсів та методики їх 

використання у навчальному 

процесі, 04.10.2013 р. 
 

 

32 Грошова оцінка 

земель та 

нерухомості 

(18 год.) 

Лютко Микола 

Григорович 

викладач Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, 2013 р. 

спеціальність Землевпорядкування 

та кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ 

післядипломної освіти, інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності 

(у викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ 104009,  

05. 12.14 р. 

 



33 Основи 

проектування доріг 

місцевого значення 

(10 год.) 

Люльчик 

Вадим 

Олександрович 

Зав. технічним 

відділенням 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2011 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

сільсько-

господарських 

наук 

 

 

Полтавська державна аграрна 

академія, методика викладання та 

проведення професійних конкурсів 

з дисципліни «геодезія», свідоцтво 

12СПК 

№ 647552, 10.10.13 р. 

 

 

 

34 Вступ до 

спеціальності 

(22 год.) 

Качановський 

Олег Ігорович 

Заступник 

директора з 

виробничої 

роботи, 

викладач 

Український державний 

університет водного 

господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2005 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація магістр з 

землевпорядкування та 

кадастру 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національна академія педагогічних 

наук України, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Центральний 

інститут післядипломної освіти  

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 35830447/0420-16  З 

5 лютого по 4 березня 2016 року.  

Інформаційно-комунікаційні 

технології при викладанні 

дисципліни «автоматизована 

земельно-кадастрова інформаційна 

система» 

 

35 Основи 

картографування 

(46 год.) 

Лагоднюк 

Роман 

Анатолійович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2008 р. 

спеціальність Геоінформаційні 

системи і технології, 

кваліфікація інженер-

геоінформатик; 

Національний університет 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ  

№ 104005, 05.12 14р. 

 



«Львівська політехніка», 2008 

р., спеціальність геодезія, 

кваліфікація магістр з геодезії, 

картографії та 

землевпорядкування 

36 Історія земельних 

відносин 

(28 год.) 

Бусленко 

Галина 

Михайлівна 

Старший 

диспетчер 

навчальної 

частини, 

викладач 

Львівський державний 

аграрний університет, 1999 р., 

спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

Український державний 

аграрний університет, 1993 р., 

спеціальність гідромеліорація, 

кваліфікація інженер-педагог. 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ № 

103540, 05.12 14р. 

 

37 Землеустрій 

населених пунктів 

(8 год.) 

Бусленко 

Галина 

Михайлівна 

Старший 

диспетчер 

навчальної 

частини, 

викладач 

Львівський державний 

аграрний університет, 1999 р., 

спеціальність 

землевпорядкування, 

кваліфікація інженер-

землевпорядник; 

Український державний 

аграрний університет, 1993 р., 

спеціальність гідромеліорація, 

кваліфікація інженер-педагог. 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності (у 

викладанні землевпорядних 

дисциплін), свідоцтво 12СПВ № 

103540, 05.12 14р. 

 

38 Облік земель 

(8 год.) 

Качановський 

Олег Ігорович 

Заступник 

директора з 

виробничої 

роботи, 

викладач 

Український державний 

університет водного 

господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник, 

 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національна академія педагогічних 

наук України, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Центральний 

інститут післядипломної освіти  

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 35830447/0420-16  З 

5 лютого по 4 березня 2016 року.  

Інформаційно-комунікаційні 

технології при викладанні 

 



Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2005 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація магістр з 

землевпорядкування та 

кадастру 

дисципліни «автоматизована 

земельно-кадастрова інформаційна 

система» 

39 Автоматизована 

земельно-

кадастрова 

інформаційна 

система 

(20 год.) 

 

Качановський 

Олег Ігорович 

Заступник 

директора з 

виробничої 

роботи, 

викладач 

Український державний 

університет водного 

господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація інженер-

землевпорядник, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

(магістратура), 2005 р. 

спеціальність 

Землевпорядкування та 

кадастр, кваліфікація магістр з 

землевпорядкування та 

кадастру 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національна академія педагогічних 

наук України, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Центральний 

інститут післядипломної освіти  

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 35830447/0420-16  З 

5 лютого по 4 березня 2016 року.  

Інформаційно-комунікаційні 

технології при викладанні 

дисципліни «автоматизована 

земельно-кадастрова інформаційна 

система» 

 

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом – немає 

 


