
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України   

від _12.10.21_. №  _1096_ 

 

Склад журі 

Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу  

«Аграрні науки та продовольство»  
 

з агроінженерії 
 

Гавриш  

Валерій Іванович  

- завідувач кафедри тракторів та 

сільськогосподарських машин, експлуатації і 

технічного сервісу Миколаївського національного 

аграрного університету,  

голова журі; 

Кошкін  

Дмитро Леонідович 

- директор Інституту післядипломної освіти 

Миколаївського національного аграрного 

університету, заступник голови журі; 

Калініченко  

Антоніна 

Володимирівна 

- професор Інституту інженерії середовища та 

біотехнології Опольського університету (Республіка 

Польща) (за згодою); 

Гопеєнко Віктор - професор Університету прикладних наук ISMA 

(Латвія) (за згодою); 

Тавберидзе Вахтанг - професор Батумського навчального університету 

навігації  (Грузія) (за згодою);  

Куй Цзяо - професор Тяньцзінського університету (Китайська 

Народна Республіка) (за згодою); 

Субраманян 

Крішнамурті  

- професор Центру енергетичних досліджень 

Індійського технологічного інституту в Делі  (Індія) 

(за згодою); 

Роговський  

Іван Леонідович 

- директор науково-дослідного інституту техніки і 

технологій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; 

Кунденко  

Микола Петрович 

- декан факультету енергетики, цифрових та 

комп’ютерних технології Державного 

біотехнологічного університету; 

Надточій  

Ірина Ігорівна 

- заступник директора з навчально-методичної та 

наукової роботи Херсонської філій Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова; 

Ковальова  

Вікторія Євгенівна 

- координатор з питань проєктної діяльності 

інституту енергетики, автоматики та 

енергоресурсозбереження Національного 



університету біоресурсів і природокористування 

України;  

Зубко  

Владислав 

Миколайович 

- завідувач кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій Сумського національного аграрного 

університету; 

Прус  

В’ячеслав 

В’ячеславович 

– завідувач кафедри електротехніки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

Залога  

Вільям 

Олександрович 

– професор кафедри технологій машинобудування, 

верстатів та інструментів Сумського державного 

університету; 

Гуменюк  

Руслан Васильович  

- доцент кафедри машинобудування Львівського 

національного університету природокористування; 

 

Садовий  

Олексій Степанович  

- завідувач кафедри агроінженерії, заступник декана 

з наукової роботи інженерно-енергетичного 

факультету Миколаївського національного аграрного 

університету; 

Вахоніна  

Лариса 

Володимирівна 

- доцент кафедри електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки Миколаївського національного 

аграрного університету; 

Чередніченко 

Олександр 

Константинович  

– професор кафедри експлуатації суднових 

енергетич-них установок та теплоенергетики 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова; 

Шрамко  

Юрій Юрійович  

– доцент кафедри електротехніки та електромеханіки 

Дніпровського державного технічного університету; 

Марченко  

Дмитро Дмитрович 

– доцент кафедри тракторів та 

сільськогосподарських машин, експлуатації і 

технічного сервісу, заступник декана з навчальної 

роботи інженерно-енергетичного факультету 

Миколаївського національного аграрного 

університету; 

Василенко  

Іван Федорович  

– доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету; 

Шеїн  

Віталій Сергійович  

– доцент кафедри технології машинобудування і 

ремонту машин Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету; 

Галич  

Іван Васильович 

– старший викладач кафедри механотроніки та 

деталей машин Державного біотехнологічного 

університету; 



Полянський  

Павло Миколайович 

– завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін 

Миколаївського національного аграрного 

університету, організаційний секретар. 

 


