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Персональний склад 

Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю 101 «Екологія» 

 

1. Золотов Геннадій Ігорович – директор ТОВ «СЕК Еколоджи»; 

2. Домашлінець Володимир Григорович - начальник відділу охорони тваринного світу 

Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України, кандидат біологічних наук; 

3. Гінзула Мар’яна Ярославівна – начальник служби екологічного нагляду КП «Плесо», 

м. Київ, кандидат географічних наук; 

4. Ємельянов Ігор Георгійович - директор Національного науково-природничого музею 

Національної академії наук України, академік НАН України, доктор біологічних наук; 

5. Межжерин Сергій Віталійович – завідувач відділу еволюційно-генетичних основ 

систематики Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних 

наук, професор; 

6. Юришинець Володимир Іванович – заступник директора з наукової роботи Інституту 

гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник; 

7. Василюк Олексій Володимирович – голова громадської організації «Ukrainian Nature 

Conservation Group»; 

8. Петрович Олеся Зіновіївна – менеджер проєкту Всесвітнього фонду природи WWF-

Україна, кандидат біологічних наук. 

 

 

Персональний склад 

Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» 

 

1. Заіменко Наталія Василівна – директор Національного Ботанічного саді ім. М.М. Гришка 

НАН України, член кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор; 

2. Рудник-Іващенко Ольга Іванівна - заступник директора з науково-інноваційної роботи 

Інституту садівництва НААН України, член-кореспондент НААН України, доктор 

сільсько-господарських наук, старший науковий співробітник; 

3. Бут Андрій Анатолійович - приватний підприємець в галузі розсадництва, співвласник 

розсадника декоративних рослин «Осокор» та ландшафтної компанії «VERT», член 

правління Асоціації ландшафтних архітекторів України, кандидат сільсько-господарських 

наук; 

4. Клюшник Олеся Юріївна – співвласниця та комерційна директорка Центру садівництва 

EVA Landscape Company, член Асоціації ландшафтних архітекторів України; 



5. Камолікова Ольга Олександрівна - директорка ПП «Консалтингове бюро «Ландшафт та 

архітектура», головний редактор журналу «Ландшафт та архітектура». 

 

 

Персональний склад 

Експертної ради роботодавців  

за групою спеціальностей 091 «Біологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

 

1. Ємець Алла Іванівна - завідувач відділу клітинної біології і біотехнології ДУ «Інститут 

харчової біотехнології та геноміки НАН України», доктор біологічних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України;  

2. Моргун Дмитро Володимирович - заступник директора з наукової роботи Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, доктор біологічних наук; 

3. Філоненко Валерій Вікторович - завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор, член-кореспондент НАН України; 

4. Чехун Василь Федорович – директор Інституту експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, завідувач відділу моніторингу пухлинного 

процесу та дизайну терапії, доктор медичних наук, професор, академік НАН України;  

5. Косте́рін Сергій Олексійович - заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії 

ім. О. В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН 

України, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки 

і техніки України, Лауреат Премії імені О. В. Палладіна НАН України, Лауреат премії 

«Золота Фортуна-2012» (з врученням Ордена Святого Князя Володимира Великого III ст.);  

6. Іванніков Роман Вікторович - провідний науковий співробітник Відділу тропічних та 

субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник; 

7. Кохан Ірина Василівна - менеджер з персоналу ТОВ «Сінево Україна»; 

8. Білявська Людмила Олексіївна - в.о. завідувача відділу загальної та ґрунтової 

мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник; 

9. Бойко Вікторія Валеріївна- заступник директора з управління персоналом Медичної 

лабораторії ДІЛА; 

10. Карбовський Віталій Леонідович - директор з науки та технологій ТОВ «БІОФАРМА 

ПЛАЗМА», кандидат біологічних наук. 

 

 

Персональний склад 

Експертної ради роботодавців  

за групою спеціальностей 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та  

222 «Медицина» 

 

1. Гургенідзе Наталя Сергіївна - медичний директор ТОВ «СІНЛАБ-УКРАЇНА», імунолог 

1 категорії; 

2. Бабій Наталія Олександрівна- мікробіолог 1 категорії ДУ «Центр громадського здоров'я 

МОЗ України», кандидат біологічних наук; 



3. Берник Оксана Орестівна- завідувачка клінічною лабораторією Медичного центру імені 

академіка Ю.П. Спіженка, кандидат біологічних наук; 

4. Воскобойніков Олег Миколайович - заступник головного лікаря з медичної частини 

Національного інституту раку; 

5. Ошивалова Олена Олександрівна - заступник головного лікаря ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, 

доктор медичних наук, доцент; 

6. Белей Нестор Іванович - медичний директор Київської обласної лікарні №2, Заслужений 

лікар України; 

7. Лета Андрій Михайлович - начальник відділу з медичної реабілітації та відновного 

лікування Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС України, кандидат медичних 

наук; 

8. Дячук Дмитро Дмитрович - директор Державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 

справами, академік НАМН України, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник; 

9. Сидорова Ірина В’ячеславівна - медичний директор медичної лабораторії «Діла». 


