
Запит 13 – Моніторинг кар’єрного шляху випускників 

Випускники факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

Уманського НУС, які працюють(-вали) за фахом: 

1. Карпенчук Григорій Костянтинович – випускник 1954 року. 
Кандидат с-.г.наук, доцент, професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського 

національного університету садівництва. У 1976–92 рр. – завідувач кафедри плодівництва і 

виноградарства. 

2. Грицаєнко Аркадій Олександрович– випускник 1954 року. 
Кандидат с-.г.наук, доцент, в.о. професора кафедри плодівництва і виноградарства Уманського 

національного університету садівництва.  

Знатний садовод України, Відмінник аграрної освіти України 

3. Власюк Степан Григорович– випускник 1955 року. 
Кандидат с-.г.наук, доцент, професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського 

національного університету садівництва. 

4. Бондаренко Аркадій Олексійович– випускник 1955 року. 
Кандидат с-.г.наук, доценткафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва. 1969-05.1987 рр. - декан заочного факультету. 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/karpenchuk-grygorij-kostiantynovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/grycajenko-arkadij-oleksandrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/vlasyuk-stepan-grygorovych.html


5. Красноштан Анатолій Олексійович– випускник 1962 року. 
Доктор с.-г. наук, професоркафедри плодівництва і виноградарства, проректор із наукової та 

інноваційної діяльності Уманського національного університету садівництва 

6. Обіход Лора Степанівна– випускник 1964 року. 
Кандидат с.-г. наук, доценткафедри плодівництва і виноградарства, 1980-2000 р. - декан факультету 

плодоовочівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету. 

Нагороджена знаком “Знатний садовод України”(1968 р.), та знаком “Відмінник аграрної освіти та науки” 

другого ступеня в 2003 році. 

7. Цирта Володимир Семенович– випускник 1970 року. 
Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства, 1997-2012 рр. - завідувач проблемної 

науково-дослідної лабораторії з плодового розсадництва Уманського державного аграрного університету. 

8. Мельник Олександр Васильович– випускник 1977 року. 
Доктор с-.г. наук, професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва. З 1998 р. до 31.06.2018 р. - завідувач кафедри плодівництва і виноградарства 

Уманського національного університету садівництва. Головний редактор журналу "Новини садівництва" 

(1994–2021 рр.).  

Керівник підготовки 11 аспірантів і докторантів, які захистили дисертації. 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/krasnoshtan-anatolij-oleksijovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/obihod-lora-stepanivna.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/cyrta-volodymyr-semenovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovi-laboratorii/problemna-naukovo-doslidna-laboratoriya-z-plodovogo-rozsadnictva.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovi-laboratorii/problemna-naukovo-doslidna-laboratoriya-z-plodovogo-rozsadnictva.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovi-shkoli/naukova-shkola-profesora-melnika-o.v.html


9. Заморський Володимир Васильович– випускник 1977 року. 
Доктор с-.г. наук, професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва. З 2019 р. - завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського 

національного університету садівництва. 

Керівник підготовки 1 аспірантів і докторантів, які захистили дисертації. 

10. Сіленко Володимир Олександрович– випускник 1977 року. 
Кандидат к.с.-г.н., доцент, працює у «БТУ-ЦЕНТР» (Вінницька область) 

11. Кучер Микола Федорович – випускник 1994 року. 
Кандидат с-.г.наук, працює ТОВ «Маїс» (Черкаська область) 

Дипломна робота успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Обіход Л. С. 

12. Василь Антонович Швець- випускник 1994 року 
Дипломна робота на тему вирощування ягід суниці із розсади фріго успішно захищена під 

керівництвом професора Мельника О. В. 

Агрономом-садовод, працює агрономом-консультантом (садівничі господарства України). 

13. Костянтин Лукін – випускник 1994 року. 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovi-shkoli/naukova-shkola-profesora-melnika-o.v.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/obihod-lora-stepanivna.html
https://www.facebook.com/wasyl.shvets?fref=gs&dti=169791956735239&hc_location=group
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009924068020
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009924068020


Дипломна робота на тему "Використання органічних субстратів для укорінення відсадків підщепи 

ММ-106" успішно захищена під керівництвом професора Карпенчука Г.К. 

Працює на посаді головного агронома ТОВ «Зоря Інгулу» (місто Баштанка Миколаївської області) 

14. Карпенко Віктор Петрович – випускник 1994 року 
Доктор с.-г. наук, професор, проректор із наукової та інноваційної діяльності Уманського 

національного університету садівництва 

15. Мостов’якСвітлана Миколаївна– випускниця 1994 року 
Кандидатс-.г.наук, доцент кафедри захисту і карантину рослин Уманського національного 
університету садівництва 

16. Майборода Володимир Павлович – випускник 1994 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 

Дипломна робота на тему "Продуктивність яблуні за різних систем утримання пристовбурних 

смуг" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Обіход Л. С. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» на тему “Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних 

підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України” (диплом ДК №021275 від 

10.12.2003 р.) успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора О.В. 

Мельника (2003 р.). 

17. Володимир Меняйло– випускник 1994 року 

Агрономом-садовод, працює агрономом-консультантом (садівничі господарства України). 
 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/karpenchuk-grygorij-kostiantynovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/obihod-lora-stepanivna.html
https://plodo.udau.edu.ua/assets/cache/images/lab.rozsadnyctva/1200x800-majboroda_kandidatska.95f.jpeg
https://plodo.udau.edu.ua/assets/cache/images/lab.rozsadnyctva/1200x800-majboroda_kandidatska.95f.jpeg
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017672899005


18. Осадчий Володимир Олександрович– випускник 1995 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент, консультант по садівництву  (по Україні) 

19. Манзій Віталій Володимирович– випускник 1995 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент, працює у ТОВ «Органік стандарт» (Київська область) 

20. ШубенкоЛідія Анатоліївна– випускник 1995 року 
Кандидат с-.г. наук, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських 

культурБілоцерківського національного аграрного університету 

Дипломна робота успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Обіход Л. С. 

21. Найченко Євген Володимирович– випускник 1997 року 
Працює консультантом по інтенсивному садівництву (садівничі господарства України, близького і 

далекого зарубіжжя). 

Дипломна робота на тему "Вплив післязбиральної обробки хлористим кальцієм на якість яблук в процесі 

зберігання" успішно захищена під керівництвом професора Мельника О. В. 

22. Яковенко Роман Володимирович– випускник 2001 року 
Кандидат с-.г. наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/obihod-lora-stepanivna.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://www.facebook.com/yevheniy.naychenko


Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, 

професора П.Г. Копитка (2008 р.). 

23. Буцик Роман Миколайович– випускник 2002 року 
Кандидат с-.г. наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, 

професора П.Г. Копитка (2011 р.). 

24. Головатий Петро Анатолійович– випускник 2004 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент, працює консультантом 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, 

професора О.В. Мельника (2008 р.). 

25. Шевчук Костянтин Миколайович– випускник 2004 року 
Кандидат с-.г.наук, ТОВ «НУНЕМС Україна»(Херсонська область) 

Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцента Майбороди В. П. 

26. Слободяник Людмила Михайлівна – випускниця 2004 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, 

професора О.В. Мельника (2009 р.). 

https://zem.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/profesorsko-vikladackij-sklad/kopitko-petro-grigorovich.html
https://zem.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/profesorsko-vikladackij-sklad/kopitko-petro-grigorovich.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mayboroda-volodymyr-pavlovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html


27. Шарапанюк Ольга Сергіївна– випускниця 2007 року 
Кандидат с-.г. наук, ст. викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук заспеціальністю 06.01.07 

«Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора О.В. 

Мельника (2020 р.). 

28. Яворський Олександр Миколайович– випускник 2003року 
Раніше - на посаді zahradnik у ZahradickafirmaCassiope 

Self-Employed 

Раніше - на посаді Завідувач навчально-дослідних оранжерей та теплиць у Уманський національний 

університет садівництва 
Раніше - на посаді Асистент кафедри плодівництва та виноградарства у Уманський національний 

університет садівництва 

29. Чаплоуцький Андрій Миколайович– випускник 2009 року 
Кандидат с-.г.наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 
Дипломна (магістерська) робота на тему "Продуктивність плодоносних насаджень яблуні залежно від 

кратності обрізування крони в умовах ННВВ Уманського ДАУ" успішно захищена під 

керівництвом доктора с.-г. наук, професора Мельника О.В. і кандидата с.-г. наук, ст. викладача Головатого 

П.А. 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, 

професора О.В. Мельника (2017 р.). 

Працює на посаді викладача кафедри плодівництва і виноградарства (Уманський національний 

університет садівництва). 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://www.facebook.com/UmanNationalUniversityOfHorticulture/
https://www.facebook.com/UmanNationalUniversityOfHorticulture/
https://www.facebook.com/UmanNationalUniversityOfHorticulture/
https://www.facebook.com/UmanNationalUniversityOfHorticulture/
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/chaplouckyj-andrij-mykolajovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/holovatyj-petro-anatolijovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/holovatyj-petro-anatolijovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/melnyk-oleksandr-vasilovych.html
http://plodo.udau.edu.ua/
http://www.udau.edu.ua/ua/
http://www.udau.edu.ua/ua/


30. Макаренко Дмитро – випускник 2010 року 
Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцента Осадчого В. О. 

Працює агрономом-садоводом фермерського господарства "МакоСад" (Чернівецька область). 

31. Тарас Мельник – випускник 2011 року 
Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцента Манзія В. В. 

Працює директором із садівництва ФГ «ГАДЗ» (FB: Фермерське господарство "Гадз" - 

FarmGadz). (Бучацький район Тернопільська область). 

32.  Вадим Бурсак – випускник 2011 року 
Працює бригадиром плодового росадника ФГ «ГАДЗ» (FB: Фермерське господарство "Гадз" - 

FarmGadz). (Бучацький район Тернопільська область). 

33. Гаркавенко Микола–випускник 2013 року 
Дипломна робота на тему "Ріст і плодоношення груші сорту Ноябрська Молдавії залежно від удобрення в 

ННВВ Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 
Працює на посаді головного агронома ТОВ «Сіріус» (Черкаська область) 

34. ДорожинськийАртур Сергійович–випускник 2012 року 
Працює на посаді агронома-садовода ТОВ «Агроплант» (Черкаська область) 

35. Поліщук (Бугай) Дмитро - випускник 2014 року 
Дипломна робота на тему "Продуктивність яблуні сорту Айдаред залежно від удобрення в ННВВ 

Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 

Працює на посаді агронома-садовода ФГ «Гадз» (Тернопільська область) 

36. Бабій Павло - випускник 2014 року 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/osadchyj-volodymyr-oleksandrovych.html
http://www.makosad.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017718878487
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/manzij-vitalij-volodymyrovych.html
https://fg-gadz.com.ua/index.php
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B7-Farm-Gadz-976703772486658
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B7-Farm-Gadz-976703772486658
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028058222632
https://fg-gadz.com.ua/index.php
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B7-Farm-Gadz-976703772486658
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B7-Farm-Gadz-976703772486658
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008438371403


Дипломна робота на тему "Продуктивність груші сорту Золотоворітська залежно від позакореневого 

удобрення в ННВВ Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, 

доцента Яковенка Р.В. 

Працює на посаді агронома-садовода ФГ «Гадз» (Тернопільська область). 

37. Ісламова Оксана - випускниця 2014 року (заочна форма навчання) 
Дипломна робота на тему "Продуктивність сортів яблуні на підщепі ММ106 в Піщанському районі 

Вінницької області" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 

Працює на посаді бригадира садової бригади ПРАТ «Сад України» (Вінницька область) 

38. Полуніна Олександра Василівна– випускниця 2015 року 
Кандидат с-.г. наук, ст. викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного 

університету садівництва 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.07 «Плодівництво» успішно захищено в під науковим керівництвом кандидата с.-г. наук, 

доцента Майбороди В. П. (2017 р.). 

39. Глушко Павло– випускник 2015 року 
Дипломна робота на тему "Продуктивність груші сорту Золотоворітська залежно від ґрунтового удобрення 

і позакореневого підживлення в ННВВ Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом кандидата 

с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 
Працює на посаді агронома-садовода ТОВ «Придніпровський» (Дніпропетровська область) 

40. Бардик Володимир– випускник 2016 року 
Дипломна робота на тему "Продуктивність груші сорту Основ’янська залежно від удобрення в НВВ 

Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 

Працює на посаді агронома-садовода ФГ «Гарна справа» (Черкаська область) 

41. Головатюк Роман Валерійович – випускник 2017 року 
Дипломна робота на тему "Продуктивність груші сорту Золотоворітська залежно від ґрунтового удобрення 

удобрення і позакореневого підживлення в НВВ Уманського НУС" успішно захищена під керівництвом 

кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 

Працює на посаді агронома-садовода ТОВ «Золотоніські сади» (Черкаська область) 

42. Влад Седик – випускник 2017 року 
Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцентів Майбороди В. П. і Мостов’як С. М. 

Працював раніше – на посаді першогоз аступника голови у Держпродспоживслужба 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/polunina-oleksandra-vasilivna.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mayboroda-volodymyr-pavlovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/yakovenko-roman-volodymyrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mayboroda-volodymyr-pavlovych.html
https://zahist.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mostovyak-svitlana-mikolaivna.html
https://www.facebook.com/spsa.gov.ua/


 

43. ГалакІгор– випускник 2017 року 
Працює на посаді агронома-садовода ТОВ «Золотоніські сади» (Черкаська область) 

Десь по садівництву в Польщі  

44. Рибчак Євген– випускник 2017 року 
Дипломнаробота успішно захищена під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Обіход Л. С. 

Працює у садівничому господарстві HighGarden Україна – засновник – (Черкаська область) 

45. Овчіннік Олексій Олексійович– випускник 2015 року 
Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцента Осадчого В.О.  
Працює управляючим і головним агрономом у садівничому господарстві ВАТ «Октан» – (Черкаська 

область) 

46. Самойлов Павло– випускник 2015 року 
Працює головним агрономом у садівничому господарстві – (Дніпропетровська область) 

47. Драп Сергій– випускник 2017 року 

https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/obihod-lora-stepanivna.html
https://www.facebook.com/HighGardenUkraine/
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/osadchyj-volodymyr-oleksandrovych.html
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/istorija-rozvytku-kafedry/na-kafedri-pracyuvaly/osadchyj-volodymyr-oleksandrovych.html
https://www.facebook.com/HighGardenUkraine/


Працює на посаді Головного агронома у ГолландскийпитомникVerbeek. Раніше - на посаді агронома-

садовода у «UApple» (Дніпропетровська область) 

48. Бутковський Ігор– випускник 2019 року 
Працює на посаді агронома-садовода у «UApple» (Дніпропетровська область) 

49.  Владимиров Михайло– випускник 2019 року 
Працює на посаді агронома-садовода у ТОВ «Триада– МК» (область) 

50. ОлексійДобродзій– випускник 2019 року 
Дипломна робота успішно захищена під керівництвом доцента Майбороди В. П. 
Працює на посаді агронома-садовода у «UApple» (Дніпропетровська область). Раніше - на посаді Агроном-

дослідник у Агротехносоюз 

51. Заріцький Максим Ігорович– випускник 2019 року 
Працює у садівничому господарстві HighGarden Україна – засновник– (Черкаська область) 
 

52. Ярмоленко Олег – фермер.  

53. Чумаченко Альона – менеджер Смарт Агро.  

54. Торбан Роман – агроном-садовод Уманський тепличний комбінат.  

55. Сигидюк Вікторія – аспірантка УНУС.  
 

  

https://www.facebook.com/verbeek.nursery.UA/
https://www.facebook.com/UApple2u/
https://www.facebook.com/UApple2u/
https://plodo.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mayboroda-volodymyr-pavlovych.html
https://www.facebook.com/UApple2u/
https://www.facebook.com/agrotechnosouz/
https://www.facebook.com/HighGardenUkraine/


Випускники (відділ професійно-кар'єрної орієнтації, моніторинг кар'єрного 

шляху) https://work.udau.edu.ua/ua/novyj-resurs2.html 

 

 

 

https://work.udau.edu.ua/
https://work.udau.edu.ua/ua/monitoring-karernogo-shlyahu.html
https://work.udau.edu.ua/ua/monitoring-karernogo-shlyahu.html
https://work.udau.edu.ua/ua/novyj-resurs2.html


 

 

 



 

 
 


