
Тонсі Оксані Леонідівні  
 

декану агробіологічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України,  
доктор сільськогосподарських наук, професор 
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професору кафедри генетики, розведення тварин та біотехнології 
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 Вдовенко Наталії Михайлівні  
 

доктору економічних наук, професору, завідувачці кафедри 
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 Прокопенко Наталії Павлівні  
 

професору кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та 

вівчарстві Національного університету біоресурсів і 
природокористування України,  
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 Шевченко Петру Григоровичу  
 

старшому науковому співробітнику, доценту кафедри гідробіології  

та іхтіології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат біологічних наук 
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 Мельник Вікторії Вікторівні  
 

доценту кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор історичних наук 

 
за високий професіоналізм та об’єктивну оцінку учасників  

ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
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доценту кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, кандидат сільськогосподарських наук 
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доценту кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 
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доценту кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 
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директору Інституту біомедичних технологій  
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кандидат біологічних наук, доцент 
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