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Н

брав участь у роботі програми з надання дорадницьких послуг сільськогосподарським виробникам підприємствам різних форм власності. Має кваліфікацію
«експерт-дорадник».
Велику увагу І. І. Мостов’як приділяє застосуванню
в начальному процесі інноваційних технологій і методів навчання, підготовці кадрів вищої кваліфікації,
організації та координації науково-методичної і науково-дослідної роботи, виконанню державного замовлення з підготовки фахівців.
За час роботи на посаді проректора очолював
університетські робочі групи з проведення ліцензування й акредитації спеціальностей, сприяв відкриттю спеціалізацій за освітнім ступенем «Магістр»;
ініціював запровадження новітніх форм і методів
дистанційної освіти, створення інституційного репозитарію, автоматизованої системи управління. За
його сприяння та підтримки в навчальному закладі
також розроблені заходи для запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти.
За високий професіоналізм, значні успіхи в науковій діяльності та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для підприємств
агропромислового комплексу нагороджений Подякою
Міністерства освіти і науки України, грамотами Черкаської обласної ради, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Уманського
національного університету садівництва.

ародився 1 січня 1975 р. в с. Соколів Бучацького району Тернопільської області. Вищу
освіту здобув на агрономічному факультеті
Уманського сільськогосподарського інституту, який
закінчив у 1996 р. з відзнакою.
Протягом 1996–1997 рр. працював агрономом у селянській спілці «Перемога» Бучацького району Тернопільської області.
Із 1997 до 1999 р. навчався в аспірантурі Уманської
сільськогосподарської академії при кафедрі захисту
рослин. З 1999 р. був асистентом кафедри захисту рослин, з 2000 р. — заступником декана факультету плодоовочівництва і виноградарства.
Кандидатську дисертацію захистив у 2002 р. на тему
«Біологічно-активні речовини в інтегрованому захисті
озимої пшениці в умовах Правобережного Лісостепу
України».
У 2006 р. призначений деканом факультету
плодоовочівництва, екології та захисту рослин,
а в 2012 р. — проректором з науково-педагогічної роботи. З 2013 р. донині обіймає посаду першого проректора Уманського НУС. Займається науковими
дослідженнями у сфері вивчення біологічних основ
зменшення шкідливості хвороб озимої пшениці різної
етіології в умовах Правобережного Лісостепу України.
Автор понад 60 наукових праць, серед яких: монографії, статті у фахових і цитованих виданнях, навчально-методичні розробки, рекомендації із захисту
рослин для фермерських господарств. Тривалий час
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