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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародилася 17 січня 1960 р. в м. Носівка 
Чернігівської області. Першу вищу 
освіту здобула в Українській ордена Тру-

дового Червоного Прапора сільськогосподар-
ській академії, де навчалась упродовж 1977–1982 
рр. У 1992 р. закінчила Київський інститут полі-
тології і соціального управління, а в 2002 р. – аспі-
рантуру Інституту аграрної економіки УААН (за-
очно). Тоді ж захистила кандидатську дисертацію.

Трудову діяльність розпочала головним еконо-
містом колгоспу імені Кірова, потім працювала на 
партійній роботі, керівником секретаріату район-
ної ради, начальником контрольно-ревізійного 
відділу, заступником начальника відділу аграрної 
економіки і земельних ресурсів апарату Президії 
УААН. З 2000 р. по 2018 р. – викладач Ніжинського 
агротехнічного інституту Національного аграр-
ного університету (за сумісництвом).

З 2006 р. Н. М. Буняк обіймає посаду директора 
Носівської селекційно-дослідної станції Чернігів-
ського інституту агропромислового виробництва 
УААН. Упродовж 2011-2013 рр. – директор Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропро-
мислового виробництва НААН. З 2013 по теперіш-
ній час – директор Носівської селекційно-дослідної 

станції Миронівського інституту пшениці імені 
В. М. Ремесла НААН.

Н. М. Буняк є автором 38 наукових та науко-
во-методичних праць. 

Є автором сортів: ярого ячменю «Імідж», «Но-
ватор Носівський», «Дар Носівщини», «Маріан», 
«Натаір» вівса «Закат», «Візит», «Тембр», «Світа-
нок», «Легінь Носівський», «Зубр», «Матрос», ози-
мої (м’якої) пшениці «Ювівата 60», конюшини 
лучної «Божена», фацелії «Носівчанка».

За багаторічну працю Наталія Миколаївна від-
значена низкою нагород, серед яких: Почесна гра-
мота Президії УААН (2009 р.), Почесна грамота 
Чернігівської обласної державної адміністрації 
(2010 р.), звання лауреата Чернігівського облас-
ного фестивалю-конкурсу «Жінка року — 2010», 
Почесна відзнака Президії НААН (2011 р.), знак 
«Відмінник аграрної освіти і науки України» Мі-
ністерства аграрної політики України (2011 р.), 
відзнака «Знак пошани» Департаменту агропро-
мислового розвитку Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації (2015 р., 2016 р.), Почесна 
грамота Чернігівської ОДА (2016 р.), Грамота Вер-
ховної Ради України «За заслуги перед Україн-
ським народом» (2018 р.). 
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