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ВЧЕНА РАДА

Д о 1969 р. у Чернігівському відділі сільськогосподарської мікробіології, вірусології і імуноло-
гії Українського науково-дослідного інституту землеробства функціонувала науково-технічна 
рада у складі 20 осіб.

Перший склад Вченої ради Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської мі-
кробіології затверджено наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 643 від 17 вересня 
1969 р. у кількості 17 осіб:

Шелудько Ю. М. - директор Інституту, кандидат біологічних наук, голова Вченої ради;

Ротов В. І. - заступник директора по науковій роботі, доктор ветеринарних наук;

Марченко В. О. - учений секретар Інституту, кандидат біологічних наук;

Андріюк К. І. - завідувач відділом Інституту мікробіології і вірусології АН УРСР, доктор 
біологічних наук;

Афендулов К. П. - директор Чернігівської обласної дослідної станції, доктор сільськогоспо-
дарських наук;

Гавриш В. К. - заступник начальника Головного управління сільськогосподарської науки 
МСГ УРСР, кандидат сільськогосподарських наук;

Квасников Є. І. - завідувач відділом Інституту мікробіології і вірусології АН УРСР, член-
кореспондент АН УРСР, професор, доктор біологічних наук;

Козар Ф. Ю. - науковий працівник Інституту мікробіології і вірусології АН УРСР, канди-
дат біологічних наук;

Корнілов П. Д. - директор дослідного господарства Інституту;

Московець С. М. - директор Інституту мікробіології і вірусології АН УРСР, член-кореспондент 
АН УРСР, професор, доктор сільськогосподарських наук;

Мосюк М. П. - завідувач лабораторією Інституту, доктор сільськогосподарських наук;

Романенко В. П. - завідувач лабораторією Інституту, кандидат ветеринарних наук;

Чепуров К. П. - завідувач кафедрою Полтавського сільськогосподарського інституту, за-
служений діяч науки УСРСР, лауреат Державної премії, професор, доктор 
ветеринарних наук;

Семеній А. Л. - секретар партбюро колишнього Чернігівського відділу сільськогосподар-
ської мікробіології, вірусології і імунології УНДІЗ

Грищенко Л. С. - секретар партбюро колишнього Чернігівського відділення Чернігівської 
обласної державної сільськогосподарської дослідної станції

Жильцова К. Н. - голова місцевого комітету колишнього Чернігівського відділу сільськогос-
подарської мікробіології, вірусології і імунології УНДІЗ

Кейтельман Г. З. - голова робіткому колишнього Чернігівського відділення Чернігівської об-
ласної державної сільськогосподарської дослідної станції
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Нині, відповідно до Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, кількісний склад 
членів Вченої ради наукової установи визначається Статутом та становить 18 осіб. Нe менш як три 
чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта 
членів призначається наказом керівника установи. Керівник нової установи, його заступник з науко-
вої роботи і вчений секретар наукової установи є членами Вченої ради за посадою. Голова, заступник 
та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів. До складу Вченої 
ради також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник 
молодих вчених) наукової установи та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий 
представник) наукової установи. До складу вченої ради можуть бути обрані або призначені провідні 
вчені з інших установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового комплексу. Склад Вче-
ної ради затверджується за поданням Інституту наказом Академії аграрних наук України терміном на 
3 роки.

Вчена рада є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової 
установи, в частині виключних повноважень, визначених статтею 10 Закону України про наукову і на-
уково-технічну діяльність, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової 
і науково-технічної діяльності наукової установи.

До виключної компетенції Вченої ради наукової установи належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-

технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних ро-

біт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експери-

ментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та нау-

ковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження освітніх програм і навчальних планів для третього рівня вищої освіти;
7) прийняття рішення з питань організації освітнього процесу;
8) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та 

результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
9) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, 

у тому числі міжнародних;
10) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника 

і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-техніч-
ної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

11) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової 
установи;

12) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

13) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнуч-
кий режим робочого часу та дистанційний режим праці.
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ДІЮЧИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ЗАТВЕРДЖЕНО 
НАКАЗОМ НААН ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 2021 Р. № 103-К

Москаленко
Анатолій Михайлович

- директор ІСМАВ НААН, доктор економічних наук, доцент, член-
кореспондент НААН – голова Вченої ради;

Козар 
Сергій Федорович

- заступник директора з наукової роботи ІСМАВ НААН, доктор сільськогос-
подарських наук, старший науковий співробітник – заступник голови Вченої 
ради;

Горбань 
Віра Петрівна 

- вчений секретар ІСМАВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник – секретар Вченої ради;

Бардаков Володимир
Анатолійович

- завідувач лабораторії землеробства та насінництва ІСМАВ НААН, кандидат 
сільськогосподарських наук – член ради;

Бредюк 
Ольга Миколаївна

– в.о. начальника відділу економіки, інтелектуальної власності,  марке-
тингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів ІСМАВ НААН – 
член ради.

Волкогон
Віталій Васильович 

- начальник відділу сільськогосподарської мікробіології ІСМАВ НААН, док-
тор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН – член ради;

Дімова
Світлана Борисівна 

- завідувач лабораторії ґрунтової мікробіології ІСМАВ НААН, кандидат сіль-
ськогосподарських наук – член ради;

Євтушенко
Тетяна Анатоліївна

- завідувач сектору ростової  і функціональної  активності мікроорганіз-
мів ІСМАВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 
співробітник – член ради;

Єгоров
Олександр Васильович

- начальник відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва 
ІСМАВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук – член ради;

Копилов
Євгеній Павлович

- головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємо-
дій ІСМАВ НААН, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник 
– член ради;

Кравченко
Наталія Олександрівна 

- завідувач лабораторії пробіотиків ІСМАВ НААН, кандидат ветеринарних 
наук, старший науковий співробітник – член ради;

Крутило
Дмитро Валерійович 

- провідний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємо-
дій ІСМАВ НААН, кандидат біологічних наук, старший науковий співробіт-
ник – член ради;

Надкернична
Олена Володимирівна

- завідувач лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, док-
тор біологічних наук, професор – член ради;

Потапенко
Людмила Вікторівна

- завідувач лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів ІСМАВ НААН, кандидат 
сільськогосподарських наук – член ради; 

Решотько
Леонід Миколайович

- завідувач лабораторії вірусології ІСМАВ НААН, кандидат біологічних наук 
– член ради;

Токмакова
Любов Миколаївна

- провідний науковий співробітник лабораторії екології ґрунтових мікроор-
ганізмів ІСМАВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший нау-
ковий співробітник – член ради;

Халеп
Юрій Миколайович

-  заступник директор з наукової та інноваційної діяльності ІСМАВ НААН, 
кандидат економічних наук, голова профспілкової організації – член ради;

Цехмістер
Ганна Вікторівна

- старший науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємо-
дій ІСМАВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, голова ради моло-
дих вчених – член ради.
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