
НАЗАРЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

доцент кафедри садово-паркового господарства 

 

ОСВІТА: 

2002 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

спеціальність "Лісове і садово-паркове господарство" (бакалавр) 

2003 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

спеціальність "Лісове господарство" (спеціаліст) 

2003 2006 рр. –аспірантура Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва, спеціальність 06.03.03 "Лісознавство та 

лісівництво" 

 

КАР’ЄРА: 

2003 р. – майстер лісу Васіщевського лісництва Жовтневого держлісгоспу 

2006-2008 рр. – асистент кафедри лісівництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

2008-2013 рр. – асистент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

2013-2014 рр. – старший викладач кафедри лісоуправління та 

лісоексплуатації Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва 

2014-2015 рр. – мобілізований до військової частини 9951 Державної 

прикордонної служби України 

2015-2021 рр. – доцент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

2021 р. по теперішній час – доцент кафедри садово-паркового господарства 

Державного біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Навчальні курси: "Лісова таксація", "Лісовпорядкування", "Лісовий 

кадастр", "Лісозаготівля", "Моніторинг та сертифікація лісів" та ін. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2014 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.03.03 

"Лісознавство та лісівництво") 

Коло наукових інтересів: лісівничо-екологічний макрокомплекс, 

продуктивність деревостанів, динаміка лісового фонду. 

 

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Лісівничо-екологічний макрокомплекс та продуктивність типів лісу 

Лісостепу Харківщини 

Стан та динаміка лісового фонду 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 



Опубліковано близько 70 наукових праць, в тому числі статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 6, навчальні 

посібники – 1, монографії – 1  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Держбюджетна НДР: "Розвиток соціально-економічних і 

природоохоронних чинників системи лісоуправління та лісоексплуатації в 

ринкових умовах" (№ ДР 0117U002518, 2017-2021 рр.) 

Госпдоговірна НДР: "Вивчити стан і продуктивність мяколистяних 

деревостанів у ДП "Зміївське ЛГ" та розробити рекомендації щодо ведення 

господарства в них" за договір № 140 від 01.04.2020 року. 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД 

К 64.828.01 (Науково-дослідний інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держлісагенства України та НАН 

України)  

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

Товариство лісівників України 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2016-2021рр. заступник декана факультету лісового господарства з 

навчально-виховної роботи Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва 

З 2018 р. по теперішній час - член конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Лісове 

господарство" 

З 2020 р. по теперішній час - член конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Садово-паркове 

господарство" 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

Почесна грамота Державного агентства лісових ресурсів України 

(2011 р.) 

Подяка Державного агентства лісових ресурсів України (2017 р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія  

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3ZuWMe8AAAAJ 


