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№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Дослідження переущільнення ґрунтів 

та розробка рекомендацій з їх 

розущільнення, 

РУДЬ Анатолій Володимирович, 

доктор філософії в галузі технічних 
наук, професор, завідувач кафедри 

агроінженерії і системотехніки 

Протокол 

засідання кафедри 

від 15 листопада 

2022 року № 4 

2023 р. 
Дослідження переущільнення грунтів, 

РУДЬ Анатолій Володимирович 

Рекомендації з розущільнення 

ґрунтів 

2. 

Механізація післязбиральної обробки 

зерна: очищення і сушіння, 

КОТОВ Борис Іванович,  

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри агроінженерії і 

системотехніки 

Протокол 

засідання кафедри 

від 15 листопада 

2022 року № 4 

2023 р. 

Дослідження післязбиральної обробки 

зерна, 

КОТОВ Борис Іванович 

Рекомендації з використання 

механізації післязбиральної 

обробки зерна 

 

3. 

Проектування і розрахунок робочих 

органів посівних 

сільськогосподарських машин, 

ПАВЕЛЬЧУК Юрій Федорович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри агроінженерії і 
системотехніки 

Протокол 

засідання кафедри 

від 15 листопада 

2022 року № 4 

2023 р. 

Проєктування і розрахунок робочих 

органів посівних машин, 

ПАВЕЛЬЧУК Юрій Федорович 

Проєктування і розрахунок 

робочих органів посівних машин 

4. 

Удосконалення технологічного процесу 

викопувально-сепаруючих робочих 

органів картоплезбиральних машин, 

ГРУШЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович, 

кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри агроінженерії і 

системотехніки 

Протокол 

засідання кафедри 

від 15 листопада 

2022 року № 4 

2023 р. 

Удосконалення технологічного процесу 

викопувально-сепаруючих робочих 

органів, 

ГРУШЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович 

Зниження собівартості та 

підвищення якості зібраного 

урожаю 

5. 

Дослідження стану засміченості поля 

та використання залишків кукурудзи в 

якості біопалива,  

Протокол 

засідання кафедри 

від 15 листопада 

2023 р. 

Дослідження стану засміченості поля 

стебловими залишками при вирощуванні 

кукурудзи для енергетичних потреб, 

За результатами досліджень 

розмірних характеристик 

стеблових та кореневих 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

КОРЧАК Микола Миколайович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

асистент кафедри агроінженерії і 

системотехніки 

2022 року № 4 КОРЧАК Микола Миколайович залишків кукурудзи будуть 

розроблені відповідні 

рекомендації 

6. 

Удосконалення педагогічних 
технологій навчання майбутніх 

фахівців аграрно-інженерних 

спеціальностей. 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович,  

доктор педагогічних наук, кандидат 

технічних наук, професор, завідувач 

кафедри тракторів, автомобілів та 

енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 

Якісна професійна підготовка фахівців 

аграрно-інженерного напряму 

Наближення навчання у вищому аграрному 

навчальному закладі до потреб сучасного 

аграрно-промислового виробництва, 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович 

Наукові публікації. 

Впровадження в освітній процес 

з дисципліни 

“Тепловодопостачання АПК” 

7. 

Розробка перспективних 

технологічних схем і систем 

водопостачання та водовідведення. 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович,  

доктор педагогічних наук, кандидат 
технічних наук, професор, завідувач 

кафедри тракторів, автомобілів та 

енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 
2022 року №3 

2023 р. 

Розробка перспективних технологічних 

схем і систем водопостачання, 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович 

Розробка перспективних технологічних 
схем і систем водовідведення,  

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович 

Наукові публікації. 

Впровадження в освітній процес 

з дисципліни  “Гідравліка та 
водопостачання в 

агропромисловому комплексі” 

8. 

Удосконалення ходових систем 

мобільної сільськогосподарської 

техніки, 

ВОДЯНИК Іван Іванович,  

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри тракторів, 

автомобілів та енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 

Покращення режимів роботи ходових 

систем колісних тракторів при неусталених 

навантаженнях під час виконання 

сільськогосподарських робіт,  

ВОДЯНИК Іван Іванович 

Покращення режимів роботи ходових 

систем гусеничних тракторів при 

неусталених навантаженнях під час 

виконання сільськогосподарських робіт,  
ВОЛИНКІН Микола Петрович 

Зменшення шкідливої дії ходових систем 

Наукові публікації. 

Оформлення заявок для 

отримання охоронних 

документів на інтелектуальну 

власність 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

колісних тракторів на ґрунт шляхом 

коректування еластичності шин, 

ОЛЕКСІЙКО Сергій Леонідович 

9. 

Розробка пристроїв для контролю і 

автоматичного регулювання 

завантаження двигуна. 

ПУКАС Віталій Леонідович,  

кандидат технічних наук, асистент 

кафедри тракторів, автомобілів та 

енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 

Удосконалення автоматичного регулятора 

завантаження двигуна, за допомогою 
якого, автоматично підвищується 

коефіцієнт завантаження двигуна при 

постійних номінальних обертах 

колінчастого вала, 

ВОЛИНКІН Микола Петрович 

 

Розробка схеми автоматичного регулятора 

завантаження двигуна, 

ПУКАС Віталій Леонідович  

Конструкція автоматичного регулятора 

завантаження двигуна, що складається із 

додаткового механізму зміни циклової 
подачі палива в циліндри двигуна при 

постійній частоті обертання колінчастого 

вала, 

ОЛЕКСІЙКО Сергій Леонідович  

Наукові публікації. 

Оформлення заявок для 

отримання охоронних 

документів на інтелектуальну 

власність.  

Запропонована схема 

автоматичного регулювання 

завантаження дає змогу значно 

підвищити паливну 

економічність двигуна і 

зменшити кількість викиду 

відпрацьованих газів в 
атмосферу, що покращить стан 

навколишнього середовища. 

10. 

Скорочення витрат енергоносіїв при 

виробництві, зберіганні та переробці 

продукції тваринництва, 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ Петро Петрович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри тракторів, автомобілів 
та енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 

Розробка малогабаритної біогазової 

установки для утилізації гною та 

органічних відходів в умовах фермерських 

господарств 

 КРАСНОЛУЦЬКИЙ Петро Петрович, 

ПУКАС Віталій Леонідович  

Наукові публікації. 

Оформлення заявок для 

отримання охоронних 

документів на інтелектуальну 

власність.  

Запропонована конструкція 

дозволить знезаражування гною 

та органічних відходів з 
одночасним виробництвом 

біогазу та рідких органічних 

добрив. 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

11. 

Активізація здібностей до науково-

технічної творчості у студентів 

інженерних спеціальностей, 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ Петро Петрович,  
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри тракторів, автомобілів 

та енергетичних засобів  

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 
2022 року №3 

2023 р. 

Розробка методики пошуку нових 

технічних рішень з удосконалення 

механізованих технологій при 

виробництві, зберіганні та переробці 
сільськогосподарської продукції, 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ Петро Петрович 

Наукові публікації. 

Студентська конкурсна наукова 
робота 

12. 

Дослідження основних параметрів 

транспортних складових 

технологічних систем збирання 

сільськогосподарських культур, 

ПУКАС Віталій Леонідович,  

кандидат технічних наук, асистент 

кафедри тракторів, автомобілів та 

енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 

1. Структура технологічної схеми – Пукас 

В.Л. 

Групи чинників, їх причинно-наслідкові 

зв’язки та критерії ефективності, 

ПУКАС Віталій Леонідович 

Виконання імітаційного моделювання 

технологічних процесів збирання цукрових 

буряків, 

 ПУКАС Віталій Леонідович 

Значимість методики 

формування бази даних і 

відображення ризику умов 

проєктного середовища та робіт 

у моделі віртуального проєкту 

збирання цукрових буряків 

13. 

Мотиваційний механізм в управлінні 

розвитком сільськогосподарських 
підприємств,  

0121U113664, 

ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна, 

доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Формування системи рефлексивного 

управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств, 

ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна 

Монографія, наукові статті, тези 

доповідей конференцій 

14. 

Формування організаційно-

економічного механізму 

диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств, 

№0121U1136, 
ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна, 

доктор економічних наук, професор, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Менеджмент конкурентоспроможності 

підприємства, 

ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна 

Навчальний посібник, наукові 

статті, тези доповідей 

конференцій 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  
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УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 
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виконання 
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№ протоколу) 
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у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

завідувач кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

15. 

Відновлення та розвиток сільських 

територій в умовах євроінтеграційних 
процесів України, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна, 

доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Теоретико-методичні і практичні засади 

дослідження, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна 

 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 

16. 

Розвиток сільського туризму як фактор 

економічної активності населення, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна, 

доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Теоретико-методичні і практичні засади 

дослідження, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна 

 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 

17. 

Альтернативна енергетика як 
пріоритетний вектор європейського 

простору, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна, 

доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Теоретико-методичні і практичні засади 

дослідження, 

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна 

 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 

18. 

Інституційне забезпечення 

регіональної інтеграційної політики; 

розробка сучасної моделі сталого 

розвитку економіки та управління 

соціально-економічними системами і 
процесами; розробка теоретичної 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Управління підприємством в бізнес-

середовищі, 

ЖУК Микола Васильович 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

моделі національної економіки знань. 

ЖУК Микола Васильович, 

доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, 
публічного управління та 

адміністрування 

19. 

Управління виробничо-господарською 

діяльністю аграрних підприємств, 

0121U114172, 

ПОКОТИЛЬСЬКА  

Наталія Володимирівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Моніторинг попиту та пропозиції на 

інноваційний бізнес: організаційно-

управлінське застосування, 

ПОКОТИЛЬСЬКА  

Наталія Володимирівна 

Монографія, наукові статті, тези 

доповідей конференцій 

 

20. 

Формування та розвиток системи 

управління конкурентоспроможністю 

м’ясопереробних підприємств, 
0121U113881, 

ДОБРОВОЛЬСЬКА  

Елла Володимирівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Перспективні напрями формування 
системи управління 

конкурентоспроможністю 

м’ясопереробних підприємств, 

ДОБРОВОЛЬСЬКА  

Елла Володимирівна 

Наукові публікації у 

рейтингових наукометричних 

виданнях 

21. 

Організаційно-економічне 

забезпечення комплексного розвитку 

сільських територій: теорія, 

методологія, практика, 

0121U113685, 

ЧОРНОБАЙ Лариса Михайлівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Методологія економічного дослідження 

організаційно-економічного забезпечення 

комплексного розвитку сільських 

територій. 

Сучасний стан і проблеми організаційно-

економічного забезпечення комплексного 

розвитку сільських територій, 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

асистент кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

ЧОРНОБАЙ Лариса Михайлівна 

22. 

Формування маркетингового 

механізму розвитку біоекономіки в 

Україні, 

КУЧЕР Олег Володимирович, 

,кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Методологія формування маркетингового 

механізму розвитку біоекономіки в 

Україні, 

КУЧЕР Олег Володимирович 

 

Наукові статті, монографії, тези 

доповідей конференцій 

23. 

Інституційні засади розвитку 

аграрного сектору в сучасних умовах, 

БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович, 

кандидат економічних наук, асистент 

кафедри менеджменту, публічного 

управління та адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 

від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Економічна ефективність виробництва 

продукції в підприємствах аграрного 

сектору, 

БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович 

Наукові статті, тези доповідей 

конференцій 

24. 

Логістичне забезпечення 

інноваційного розвитку аграрних 

підприємств, 

ІВАНИШИН  
Олександр Володимирович,  

асистент кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол 

засідання кафедри 
від 26 вересня 

2022 року №10 

2023 р. 

Організація логістичної діяльності на 

переробних підприємствах, 
ІВАНИШИН  

Олександр Володимирович 

Наукові статті, тези доповідей 
конференцій 

25. 

Формування демографічної безпеки 

України та напрями її забезпечення, 

0121U113429,  

ЦВІГУН Інна Анатоліївна,  

доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 05 жовтня 

2021 року №5 

2021-2023 рр. 

Розроблення система забезпечення  

демографічної безпеки України, 

ЦВІГУН Інна Анатоліївна 

Наукові публікації 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

оподаткування та технологій 

електронного бізнесу 

26. 

Проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аудиту, контролю та 

оподаткування в Україні, 
0121U113695,  

САВІЦЬКА Світлана Іванівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри обліку, 

оподаткування та технологій 

електронного бізнесу 

Протокол 
засідання кафедри 

від 05 жовтня 

2021 року №5 

2021-2024 рр. 

Розвиток внутрішнього контролю та 

аудиту в Україні, 

 САВІЦЬКА Світлана Іванівна 

Наукові публікації 

27. 

Особливості ведення дебіторської 

заборгованості в бухгалтерському та 

податковому обліку,  

0121U113477,  

СТЕНДЕР Світлана Василівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри обліку, 
оподаткування та технологій 

електронного бізнесу 

Протокол 

засідання кафедри 

від 05 жовтня 

2021 року №5 

2021-2024 рр. 

Особливості ведення дебіторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку, 

СТЕНДЕР Світлана Василівна 

Наукові публікації 

28. 

Теорія і методологія інформаційних 

питань переробки продукції 

тваринництва в агропромисловому 

секторі України,  

0121U113677,  

БОРКОВСЬКА Валентина Вікторівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри обліку, 

оподаткування та технологій 

електронного бізнесу 

Протокол 

засідання кафедри 

від 05 жовтня 

2021 року №5 

2021-2026 рр. 

Розробка теоретичних основ обліково-

інформаційного забезпечення переробки 

продукції ̈тваринництва,  

БОРКОВСЬКА Валентина Вікторівна  

Наукові публікації 

29. 
Теоретичні та методичні аспекти 

аудиторської діяльності в Україні, 
Протокол 

засідання кафедри 
2022-2027 рр. 

Особливості аудиторської діяльності в 
умовах воєнного стану,  

Наукові публікації 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

0122U201571,  

БАЛЛА Інна Володимирівна,  

кандидат економічних наук., асистент 

кафедри обліку, оподаткування та 
технологій електронного бізнесу 

від 04 листопада 

2022 року №10 

БАЛЛА Інна Володимирівна 

30. 

Формування демографічної безпеки 

України та напрями її забезпечення, 

0121U113429,  

ЦВІГУН Інна Анатоліївна,  

доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку, 

оподаткування та технологій 

електронного бізнесу 

Протокол 

засідання кафедри 

від 05 жовтня 

2021 року №5 

2021-2023 рр. 

Розроблення система забезпечення  

демографічної безпеки України,  

ЦВІГУН Інна Анатоліївна 

Наукові публікації 

31. 

Особливості запровадження 

обов’язкового накопичувального 

пенсійного страхування громадян, 
РУДИК Володимир Касянович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи, 

страхування та електронних платіжних 

систем 

Протокол 
засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Необхідність поєднання соціальної і 

економічної компонент при формуванні 

ефективної національної пенсійної 

системи. 

Роль компаній з управління активами в 
ефективному функціонуванні обов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи. 

Ефективне використання перерозподільчих 

і накопичувальних пенсійних програм – 

важлива умова підвищення добробуту 

пенсіонерів, 

РУДИК Володимир Касянович 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/Web of Science 

32. 

Фінансове забезпечення розвитку та 

модернізації тваринництва. 

Науковий керівник 

ЛАВРУК Віталій Валерійович,  

доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри фінансів, 

банківської справи, страхування та 

Протокол 

засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Управління відтворенням галузі 

тваринництва через впровадження 

модернізаційних змін. 

Контроль капіталу тваринницького 

підприємства на основі ланцюга Маркова. 
Молочний кластер в системі ефективного 

функціонування тваринницьких 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/Web of Science 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

електронних платіжних систем підприємств, 

ЛАВРУК Віталій Валерійович 

33. 

Управління фінансовими ресурсами 

пенсійної системи України, 

0121U113628, 
ГАВРИЛЮК Вікторія Миколаївна,  

кандидат економічних наук, асистент 

кафедри фінансів, банківської справи, 

страхування та електронних платіжних 

систем 

Протокол 
засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Теоретичні основи формування фінансових 

ресурсів пенсійної системи в контексті 

трансформаційних процесів. 
Науково- практичні засади формування 

фінансових ресурсів пенсійної системи. 

Основні фактори впливу на формування 

фінансових ресурсів пенсійної системи, 

ГАВРИЛЮК Вікторія Миколаївна 

Наукові публікації, зокрема у 
Scopus/Web of Science 

 

34. 

Аналіз і прогнозування доходів 

підприємства, 

0121U110958, 

ГАЙБУРА Юлія Анатоліївна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської 

справи, страхування та електронних 
платіжних систем  

Протокол 

засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Сучасні аспекти стимулювання до 

інноваційної діяльності сільсько-

господарських підприємств. 

Механізм формування фінансових ресурсів 

аграрних підприємств. 

Деякі аспекти аналізу і прогнозування 

фінансового стану підприємств в умовах 

кризи, 
ГАЙБУРА Юлія Анатоліївна 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/ Web of Science 

35. 

Державне регулювання аграрного 

сектора економіки України в умовах 

воєнного стану, 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської 

справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

 

Протокол 

засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Теоретичні основи державного 

регулювання аграрного сектора економіки. 

Оцінка стану державного регулювання 

аграрного сектора економіки України в 

умовах воєнного стану. 

Модернізація державного регулювання 

аграрного сектора економіки України в 

перспективі післявоєнного відновлення. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/Web of Science 

36. 

Фінансово-інноваційне забезпечення 

сталого розвитку 

ПЕЧЕНЮК Андрій Васильович, 
кандидат економічних наук, доцент, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 19 вересня 
2022 року №8 

2023 р. 

Відновлювальна енергетика України в 

умовах глобальних 

енергетичних перетворень. 
Інноваційне забезпечення сталого 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/Web of Science 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

асистент кафедри фінансів, банківської 

справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

розвитку, 

ПЕЧЕНЮК Андрій Васильович 

37. 

Регулювання та забезпечення 
фінансово-економічної самостійності 

місцевого самоврядування, 

Науковий керівник 

ФУГЕЛО Павліна Миколаївна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

асистент кафедри фінансів, банківської 

справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Протокол 

засідання кафедри 

від 19 вересня 

2022 року №8 

2023 р. 

Теоретичні основи фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування в 
умовах децентралізації. 

Теоретико-методологічні та концептуальні 

засади формування та розширення 

фіскального простору місцевого 

самоврядування. 

Вплив процесів децентралізації на 

формування видаткових повноважень та 

здійснення видатків органами місцевого 

самоврядування України, 

ФУГЕЛО Павліна Миколаївна 

Наукові публікації, зокрема у 

Scopus/ Web of Science 

38. 

Епізоотологічний моніторинг, 
удосконалення діагностики, лікування 

та профілактики інфекційних та 

інвазійних хвороб тварин, у тому числі 

зоонозів в західному регіоні України, 

0121U113965, 

ЛЕВИЦЬКА Вікторія Андріївна, 

доктор ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри інфекційних та 

інвазійних хвороб 

Протокол 

засідання кафедри 
від  28 листопада 

2022 року №9 

2023 р. 

Біоінформаційний аналіз – геноміка, 

транскриптоміка, протеоміка та 

метаболоміка кліщів і трансмісивних 
хвороб, 

ЛЕВИЦЬКА Вікторія Андріївна 

Буде опубліковано 1 статтю у 

Scopus, 2 статті у фахових 
виданнях України 

39. 

Протокол 

засідання кафедри 

від  28 листопада 

2022 року №9 

2023 р. 

Моніторинг та діагностика протозоозних 

хвороб тварин Подільського регіону, 

МУШИНСЬКИЙ Андрій Броніславович 

Буде опубліковано  2 статті у 

фахових виданнях України 

40. 

Протокол 

засідання кафедри 

від  28 листопада 

2022 року №9 

2023 р. 

Вивчення епізоотичної ситуації щодо 

лейкозу великої рогатої худоби в умовах 

Хмельницької області, 

КАРЧЕВСЬКА Тетяна Миколаївна 

Буде проаналізовано 

епізоотичну ситуацію та 

етіологічний спектр збудника 

лейкозу тварин в розрізі 

останніх п’яти років, вивчена 

динаміка захворювання. 

41. 
Протокол 

засідання кафедри 
2023 р. 

Вивчення окремих питань патогенезу та 

терапії демодекозу собак. 

Буде проаналізовано клінічні і 

патоморфологічні особливості 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

від  28 листопада 

2022 року №9 

Розробка ефективних схем терапії 

інфекційних ентеритів собак, 

ПРОСЯНИЙ Сергій Борисович 

прояву інфекційних ентеритів 

собак в умовах Кам’янець-

Подільського району, 

досліджено деякі морфологічні 
та біохімічні показники крові та 

екскрементів тварин за 

інфекційних ентеритів собак 

вірусної етіології. 

42. 

Теоретичне та експериментальне 

обґрунтування впливу бактеріофагів на 

планктонні та біоплівкові форми 

бактерій в системі одержання 

екологічно безпечного молока, 

0119U001356, 

ГОРЮК Юлія Вікторівна, 

кандидат ветеринарних наук, завідувач 

кафедри ветеринарного акушерства, 
внутрішньої патології та хірургії 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2019-2023 рр. 

Розробка бактеріофагових препаратів для 

лікування корів за маститу, 

ГОРЮК Юлія Вікторівна 

В межах тематики за 2023 рік 

опублікувати 2 статті у базі 

Scopus та 2 статті у фахових 

виданнях України 

43. 

Розробка нових антимікробних 

препаратів і засобів для профілактики і 

лікування хвороб тварин та дезінфекції 

у ветеринарній медицині, 

0122U200511, 

 ГОРЮК Юлія Вікторівна, 

кандидат ветеринарних наук, завідувач 

кафедри ветеринарного акушерства, 

внутрішньої патології та хірургії 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2022-2027 рр. 

Моніторинг мікрофлори різних об’єктів у 

ветеринарних клініках, 

Владислав КОЖИН,  

Михайло МОЧЕРНЮК 

В межах тематики за 2023 рік 

опублікувати 2 статті у базі 

Scopus та 2 статті у фахових 

виданнях України. Подати 

заявку на одержання патенту на 

корисну модель України 

44. 

Розробка та удосконалення заходів 

щодо профілактики кетозу корів в 

Подільському регіоні. 
Номер реєстрації в Укр ІНТЕІ 

0122U200983 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 
2022 року №21 

2022–2027 рр. 

Провести моніторинг кетозу корів в 

Подільському регіоні, 
КОЛІНЧУК Руслан Васильович 

Наукові публікації 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

КОЛІНЧУК Руслан Васильович,  

кандидат сільськогосподарських наук, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 
хірургії 

45. 

Розроблення, удосконалення і 

впровадження раціональних способів 

діагностики, лікування і профілактики 

післяродових захворювань у корів, 

0119U103687, 

БЕТЛІНСЬКА Тамара Василівна, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

хірургії 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2019-2025 рр. 

Апробувати новітні методи діагностики  і 

лікування післяродової патології у корів, 

БЕТЛІНСЬКА Тамара Василівна 

Наукові публікації 

46. 

Розроблення, удосконалення і 

впровадження раціональних способів 

діагностики, лікування і профілактики 

акушерських патологій дрібних 
тварин, 

ЗАХАРОВА Тетяна Володимирівна, 

кандидат ветеринарних наук, доцент, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

хірургії 

Протокол 
засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2022–2027 рр. 

Апробувати новітні методи діагностики  і 
лікування акушерських патологій дрібних 

тварин, 

ЗАХАРОВА Тетяна Володимирівна 

Наукові публікації 

47. 

Вивчення впливу інтернет-технологій і 

соціальних мереж на якість підготовки 

ветеринарних хірургів, 

0122U201326 

СТЕПАНОВ Олександр Дмитрович, 

кандидат ветеринарних наук, доцент,  
асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2022–2027 рр. 

Вивчити вплив інтернет-технологій на 

якість підготовки ветеринарних хірургів, 

СТЕПАНОВ Олександр Дмитрович 

Наукові публікації 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

хірургії 

48. 

Розроблення, удосконалення і 

впровадження раціональних методів 

лікування та профілактики 

функціональних розладів яєчників у 
корів і телиць, 

0122U201478 

 МІЗИК Володимир Павлович, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

хірургії 

Протокол 
засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2022–2027 рр. 

Дослідити особливості функціональних 

розладів яєчників у корів і телиць та 
розробити нові ефективні способи 

лікування та профілактики, 

МІЗИК Володимир Павлович 

Наукові публікації 

49. 

Розробити та впровадити нові методи 

діагностики, відновлення та 

підвищення відтворної здатності корів 

з акушерською патологією, 

БОДНАР Олександр Олександрович, 

кандидат біологічних наук, доцент,  

асистент кафедри ветеринарного 
акушерства, внутрішньої патології та 

хірургії 

Протокол 

засідання кафедри  

від 06 грудня 

2022 року №21 

2022–2027 рр. 

Покращити результати комплексної 

профілактики та лікування гнійно-

запальних ускладнень після отельного 

періоду у корів, 

БОДНАР Олександр Олександрович 

Наукові публікації 

50. 

Удосконалення навчального процесу 

при викладанні хімічних дисциплін в 

умовах закладу вищої освіти. 

КРАЧАН Тетяна Михайлівна, 

кандидат хімічних наук, в.о. завідувача 

кафедри хімії 

Протокол 

засідання кафедри 

хімії 

від 08 листопада 

2022 року № 1 

2023 р. 

Удосконалення навчального процесу при 

викладанні хімічних дисциплін в умовах 

закладу вищої освіти.   

КРАЧАН Тетяна Михайлівна,  

КОВАЛЬ Тетяна В’ячеславівна, 

ЯМБОРАК Раїса Семенівна, 

ТРОФІМОВА Лілія Станіславівна. 

Удосконалення навчального процесу при 

викладанні біохімії в умовах закладу вищої 

освіти, 
КОВАЛЬ Тетяна В’ячеславівна 

Наукові статті, тези конференцій 

 Енергоспоживання системами Протокол 2023 р. Енергоспоживання системами створення Наукові публікації,  



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 
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виконання 
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кафедри, дата, 

№ протоколу) 
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виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

створення мікроклімату в пташниках-

бройлерниках,  

0121U111310,  

ГАРАСИМЧУК Ігор Дмитрович,  
кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій 

засідання кафедри 

від 02 вересня 

2021 року №15  

мікроклімату в пташниках-бройлерниках, 

ГАРАСИМЧУК Ігор Дмитрович 

зокрема у Scopus/  

Web of Science 

51. 

Радіо-імпульсна електромагнітна 

біотехнологія та електронні системи 

знищення шкідників кореневої 

системи рослин,  

0121U111292,  

КОЗАК Олександр Володимирович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій 

Протокол 

засідання кафедри 

від 02 вересня 

2021 року №15  

2023 р. 

Радіо-імпульсна електромагнітна 

біотехнологія та електронні системи 

знищення шкідників кореневої системи 

рослин,  

КОЗАК Олександр Володимирович 

Наукові публікації, зокрема в 

українських та зарубіжних 

фахових журналах 

 

52. 

Зменшення комерційних втрат в 

системах електропостачання, 
0121U111301,  

ПОТАПСЬКИЙ Павло Васильович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій 

Протокол 

засідання кафедри 

від 02 вересня 

2021 року №15  

2023 р. 

Зменшення комерційних втрат в системах 

електропостачання,  

ПОТАПСЬКИЙ Павло Васильович 

Наукові публікації,  

зокрема у Scopus/  

Web of Science 

 

53. 

Електромагнітна терапія ендометриту 

тварин,  

0121U111387,  

ДУМАНСЬКИЙ  

Олександр Васильович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри електротехніки, 
електромеханіки і електротехнологій 

Протокол 

засідання кафедри 

від 02 вересня 

2021 року №15  

2023 р. 

Електромагнітна терапія ендометриту 

тварин,  

ДУМАНСЬКИЙ Олександр Васильович  

Наукові публікації,  

зокрема у Scopus/  

Web of Science 

54. Зменшення комерційниx втрат в Протокол 2023 р. Зменшення комерційниx втрат в системаx Наукові публікації,  



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

системаx електропостачання, 

0121U111702,  

ХВОРОСТОВСЬКИЙ  

Віктор Георгійович 

засідання кафедри 

від 02 вересня 

2021 року №15  

електропостачання,  

ХВОРОСТОВСЬКИЙ Віктор Георгійович 

зокрема в українських та 

зарубіжних фахових журналах 

55. 

Науково-теоретичне обґрунтування та 
агротехнічні основи вирощування 

цикорію коренеплідного в умовах 

Правобережного Лісостепу України,  

0111U009406,  

ТКАЧ Олег Васильович,  

доктор сільськогосподарських наук, 

кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Протокол 

засідання кафедри 

від 30 вересня 

2022 року №7 

2023 р. 

Особливості використання цикорію 

коренеплідного як біоенергетичної 

культури, 

ТКАЧ Олег Васильович 

Наукові публікації,  

зокрема в українських та 

зарубіжних фахових журналах 

56. 

Дослідження систем автоматичного 

управління електрорушійною силою 

електроприводів постійного струму,  
0121U111335,  

ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Протокол 

засідання кафедри 

від 30 вересня 

2022 року №7 

2023 р. 

Перехідні процеси в  системах підлеглого 

керування ЕРС постійного струму, 

ДУБІК Віктор Миколайович 

Наукові публікації,  

зокрема в українських та 

зарубіжних фахових журналах 

57. 

Дослідження систем підпорядкованого 

регулювання електроприводами 

постійного струму , 

0121U111335,  

КАМИШЛОВ Віталій Георгійович, 

кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

Протокол 

засідання кафедри 

від 30 вересня 

2022 року №7 

2023-2025 рр. 

Аналіз структурних схем систем 

підпорядкованого регулювання 

електроприводами постійного струму, 

КАМИШЛОВ Віталій Георгійович 

Наукові публікації,  

зокрема в українських та 

зарубіжних фахових журналах 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

менеджменту 

58. 

Енергозбереження в АПК, 

0121U111308 

ВІЛЬЧИНСЬКА Дарія Володимирівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, 
асистент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Протокол 

засідання кафедри 

від 30 вересня 
2022 року №7 

2023-2024 рр. 
Енергозбереження в АПК,  

ВІЛЬЧИНСЬКА Дарія Володимирівна 

Наукові публікації,  

зокрема в українських та 
зарубіжних фахових журналах 

59. 

Дослідження індукційних генераторів 

змінного струму, 

0121U111576,  

ГОРБОВИЙ Олег Володимирович, 

асистент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Протокол 

засідання кафедри 

від 30 вересня 

2022 року №7 

2023-2026 рр. 

Дослідження індукційних генераторів 

змінного струму, 

ГОРБОВИЙ Олег Володимирович 

Наукові публікації,  

зокрема в українських та 

зарубіжних фахових журналах 

60. 

Професійно спрямований матеріал 

курсу фізики - як фундаментальна 

основа підготовки фахівців аграрно-
технічного профілю,  

0121U111344 

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища 

Протокол 
засідання кафедри 

від 13 жовтня 

2021 року №3 

2021-2026 рр. 

Проблема фахової спрямованості навчання 

курсу фізики в системі підготовки 

агроінженера,  

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна  
Теоретичний аналіз інженерної діяльності з 

метою моделювання освітнього процесу, 

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна  

Формування фахово спрямованих знань у 

студентів як педагогічна проблема, 

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна 

Наукові публікації у вітчизняних 

та закордон-них виданнях, в т.ч. 
у наукометричних базах Scopus/ 

WoS. 

Апробація результатів на 

вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях 

61. 

Система управління охороною праці 

сільськогосподарського підприємства, 

СУПРОВИЧ Микола Петрович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

асистент кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища 

Протокол 

засідання кафедри 

від 03 жовтня 

2022 року №2 

2022-2023 рр. 

Збір матеріалів 

Розробка концепції СУОП відповідно до 

вимог  ISO 45001 

СУПРОВИЧ Микола Петрович 

Банк матеріалів (документів) 

Наукова публікація у збірнику 

ЗВО “ПДУ” 

62. Вивчення і розробка методів оцінки Протокол 2021-2026 рр. Проведення досліджень, збір  та обробка Наукові публікації у вітчизняних 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи / 

наукового дослідження,  

номер реєстрації в  

УкрІНТЕІ (за наявності),  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(рішення 

кафедри, дата, 

№ протоколу) 

Термін 

виконання  

Назва розділів,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

виконавців у 2023 році 

Очікувані результати  

у 2023 році 

1 2 3 4 5 6 

впливу комплексу генетичних та 

антропогенно змінених чинників 

середовища на функціональний стан 

організму тварин і птиці, 
0121U110773, 

СУПРОВИЧ Микола Петрович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

асистент кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища 

засідання кафедри 

від 13 жовтня 

2021 року №3 

експериментальних матеріалів . 

Формування бази даних. 

 

та закордон-них виданнях, в т.ч. 

у наукометричних базах Scopus/ 

WoS. 

Апробація результатів на 
вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях 

63. 

Теоретико-методологічні засади 

вивчення курсу фізики для студентів 

агроінженерних спеціальностей, 

СЛОБОДЯН Сергій Борисович, 

кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, доцент кафедри фізики, 

охорони праці та інженерії середовища 

Протокол 

засідання кафедри 

від 03 жовтня 

2022 року №2 

2022-2023 рр. 

Проблема підготовки фахівців 

агроінженерних спеціальностей під час 

вивчення курсу фізики, 

 СЛОБОДЯН Сергій Борисович 

Використання професійно спрямованих 

знань у студентів аграрно-технічних 

університетів, 

СЛОБОДЯН Сергій Борисович 

Наукові публікації у вітчизняних 

та закордон-них виданнях, в т.ч. 

у наукометричних базах Scopus/ 

WoS. 

Апробація результатів на 

вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях 

64. 

Використання педагогічних технологій 

для формування ключових 

компетентностей на заняттях з фізики, 

ТОРЧУК Михайло Васильович, 

кандидат технічних наук, асистент 

кафедри фізики, охорони праці та 

інженерії середовища 

Протокол 

засідання кафедри 

від 03 жовтня 

2022 року №2 

2022-2023 рр. 

Компетентнісний підхід на заняттях з 
фізики. 

Формування професійної компетентності 

студенів вищих навчальних закладів. 

Формування навчально-пізнавальної 

компетентності студентів рід час 

проведення лабораторних робіт, 

ТОРЧУК Михайло Васильович 

Наукові публікації у вітчизняних 

та закордон-них виданнях, в т.ч. 

у наукометричних базах Scopus/ 

WoS. 

Апробація результатів на 

вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях 

65. 

Проблеми викладання іноземної мови, 

як складової професійної підготовки 

фахівців для аграрної сфери в умовах 

інтернаціоналізації вищої освіти, 

0121U110957,  
ГУМЕНЮК Ірина Іллівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 22 вересня 

2021 року 
протокол №3 

2021-2026 рр. 

Мовна діяльність як чинник професійної 

підготовки,  

ГУМЕНЮК Ірина Іллівна,  

КУНЦЬО Оксана Іванівна 

Шляхи інтенсифікації вивчення іноземних 
мов,  

ЧАЙКОВСЬКА Ольга Володимирівна 

Публікація статей в журналах 

категорій А і Б 

Організація ІІІ Всеукраїнської 

інтернет-конференції “Освітній 

простір XXIст.: виклики та 
перспективи 

 



№
з/п

Н азв а  н аук ов о-д осл ід н о ї р оботи  /  
н аук ов ого  досл ідж ен н я , 

н ом ер  р еєстр ац ії в 
У к р ІН Т Е І (за  н ая в н ост і), 

П Р ІЗВ И Щ Е , ім ’я , по батьк ов і 
н аук ов ого  к ер ів н и к а, н ауковий  

ступ ін ь , вч ен е зв ан н я , посада

П ідстав а  дл я  
в и к он ан н я  

(р іш ен н я  
к аф едр и , дата , 
№  п роток ол у)

Т ерм ін
в и к он ан н я

Н азва  р озд іл ів , 
П Р ІЗ В И Щ Е , ім ’я, по батьков і 

в и к он ав ц ів  у 2023  році

О ч ік ув ан і резул ь тати  
у 2023  році

1 2 3 4 5 б

зав ід увач  каф едри  ін озем н и х  мов П О П Е Л Ь  Н ад ія  А п ол лон івн а 
С учасні техн ол огії в навчанні інозем н и х  

мов,
Р О Л Я К  А н гел ін а О л ексіївн а  

Ч А Й К О В С Ь К А  О л ьга  В олоди м и рівн а

Проректор з навчальної,
науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт і платних послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності (наукових, науково- 

технічних, науково-освітніх, науково-консультаційних, науково-організаційних, науково-аналітичних, науково-
інформаційних тощо) за госпдоговорами на 2023 рік

Схвалено Вченою радою Закладу вищої освіти 

“Подільський державний університет” 

Протокол № /О  від “ о / / ” 2022р.

м. Кам’янець-Подільський
2022 р.



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

/платної послуги,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(назва 

документу1, 

номер і дата (за 

наявності) 

Термін 

виконання  

Обсяг фінансування, тис. грн 

Очікувані результати  

у 2023 році 

всього 
у т.ч. на  

2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Дослідження переущільнення ґрунтів 
на землях приватного підприємства 

“Аграрна компанія 2004”, 
РУДЬ Анатолій Володимирович, 

доктор філософії в галузі технічних 
наук, професор, завідувач кафедри 

агроінженерії і системотехніки 

Договір ГДТ  
№ 1/2022 від 08 

грудня 2021 року 
2023 р. 50,0 25,0 

Розробка і впровадження 
рекомендацій 

з розущільнення ґрунтів у 
приватному підприємстві 
“Аграрна компанія 2004” 

Волочиського району  
Хмельницької області 

2. 

Математична модель систем очистки 
двигунів внутрішнього згоряння 

ультразвуковим методом,  

МИХАЙЛОВА Людмила Миколаївна, 

кандидат технічних наук, професор, 

директор навчально-наукового 

інституту енергетики 

Договір ГДТ 

 
2023 р. 15,0 15,0 

Подальша співпраця з ТОВ 

“Інтермагнетік” щодо 

ультразвукових систем 

очищення 

3. 

Вимірювання параметрів 

електрообладнання та електромереж, 

спрямованих на поліпшення безпеки 

праці в навчальних лабораторіях  

ВСП “Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж ЗВО “ПДУ”, 
ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Договір ГДТ 2023 р. 22,0 22,0 

Подальша співпраця щодо 

приведення стану електромереж 

у відповідність до вимог ПУЕ, 
ПТБ та ПТЕЕС 

4. 

Перевірка стану електромереж та 

заземлюючих пристроїв на об’єктах 

ЗВО “ПДУ”,  

ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

Наказ ректора 

ЗВО “ПДУ” 
2023 р. 

450,0 

(економія коштів 

університету згідно 

калькуляції 

виконання робіт) 

450,0 

(економія коштів 

університету згідно 

калькуляції 

виконання робіт) 

Подальша співпраця щодо 

приведення стану електромереж 

у відповідність до вимог ПУЕ, 

ПТБ та ПТЕЕС 

                                                             
1 Договір/витяг з протоколу засідання кафедри/тощо 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

/платної послуги,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(назва 

документу1, 

номер і дата (за 

наявності) 

Термін 

виконання  

Обсяг фінансування, тис. грн 

Очікувані результати  

у 2023 році 

всього 
у т.ч. на  

2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
технологій та енергетичного 

менеджменту 

5. 

Вимірювання параметрів 
електрообладнання та електромереж, 

спрямованих на поліпшення безпеки 

праці в навчальних лабораторіях  

ВСП “Хотинський фаховий коледж 

ЗВО “ПДУ”, 

ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Договір ГДТ 2023 р. 45,0 45,0 

Подальша співпраця щодо 

приведення стану електромереж 

у відповідність до вимог ПУЕ, 

ПТБ та ПТЕЕС 

6. 

Вимірювання параметрів 

електрообладнання та електромереж 
спрямованих на поліпшення безпеки 

праці в навчальних лабораторіях  

ВСП “Снятинський фаховий коледж  

ЗВО “ПДУ”, 

ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного 

менеджменту 

Договір ГДТ 2023 р. 43,0 43,0 

Подальша співпраця щодо 

приведення стану електромереж 

у відповідність до вимог ПУЕ, 

ПТБ та ПТЕЕС 

7. 

Вимірювання параметрів 

електрообладнання та електромереж 

спрямованих на поліпшення безпеки 

праці в навчальних лабораторіях   
ВСП “Кіцманський фаховий коледж 

ЗВО “ПДУ”, 

ДУБІК Віктор Миколайович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри енергозберігаючих 

Договір ГДТ 2023 р. 42,0 42,0 

Подальша співпраця щодо 
приведення стану електромереж 

у відповідність до вимог ПУЕ, 

ПТБ та ПТЕЕС 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

/платної послуги,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(назва 

документу1, 

номер і дата (за 

наявності) 

Термін 

виконання  

Обсяг фінансування, тис. грн 

Очікувані результати  

у 2023 році 

всього 
у т.ч. на  

2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
технологій та енергетичного 

менеджменту 

8. 

Діагностики хвороб тварин 
молекулярно-генетичними методами, 

ЛЕВИЦЬКА Вікторія Андріївна, 

доктор ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри інфекційних та 

інвазійних хвороб 

Договір ГДТ 2023-2028 рр. 100,0 20,0 

Для зажиттєвої діагностики 
хвороб буде визначено 

ефективність різних  методів. 

Налагоджено співпрацю з 

ветеринарним центром ЛікоВет 

(м. Ужгород) 

9. 

Підвищення якості роботи 

автомобільних двигунів, 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович,  

доктор педагогічних наук, кандидат 

технічних наук, професор, завідувач 

кафедри тракторів, автомобілів та 

енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 20,0 20,0 

Рекомендації з ефективного 

використання автомобільних 

двигунів 

10. 

Розробка біогазової установки для 
знезараження і утилізації відходів 

виробництва сільськогосподарської 

продукції, 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ Петро Петрович,  

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри тракторів, автомобілів 

та енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 20,0 20,0 

Укладання договору з ПП 

“Тарасівські ковбаси” 

Кам’янець-Подільського району, 

підготовка техно-робочого 

проєкту 

11. 

Підвищення тягово-зчіпних 

властивостей ходової системи 

тракторів, 

ПУКАС Віталій Леонідович,  

кандидат технічних наук, асистент 

кафедри тракторів, автомобілів та 
енергетичних засобів 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2022 року №3 

2023 р. 20,0 20,0 

Рекомендації з раціонального 

використання ходових систем 

тракторів 

12. 

Реконструкція станції технічного 

обслуговування, 

ОЛЕКСІЙКО Сергій Леонідович, 

Протокол 

засідання кафедри 

від 06 вересня 

2023 р. 20,0 20,0 

Рекомендації з технічного 

обслуговування автотракторної 

техніки 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

/платної послуги,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(назва 

документу1, 

номер і дата (за 

наявності) 

Термін 

виконання  

Обсяг фінансування, тис. грн 

Очікувані результати  

у 2023 році 

всього 
у т.ч. на  

2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
асистент кафедри тракторів, 

автомобілів та енергетичних засобів 

2022 року №3 

13. 

Вивчення і розробка методів оцінки 
впливу комплексу генетичних та 

антропогенно змінених чинників 

середовища на функціональний стан 

організму тварин і птиці, 

 СУПРОВИЧ Микола Петрович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

асистент кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища 

За договором 2021-2026 рр. 250,0                    50,0 

Рекомендації з оцінки впливу 

генетичних та антропогенно 

змінених чинників середовища на 

функціональний стан організму 

тварин і птиці  

14. 

Науково-консультаційні послуги з 

питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового 

обслуговування, 
ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища  

За договором 2023 р. За домовленістю За домовленістю  

15. 

Науково-освітні послуги з підвищення 

кваліфікації учителів шкіл та 

стажування викладачів технікумів і 

коледжів, 

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища т 

За договором 2023 р. За домовленістю За домовленістю 

 

16. 

Науково-освітні послуги з підготовки 

до зовнішнього незалежного 
тестування з фізики, 

ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізики, охорони 

За договором 2023 р. За домовленістю За домовленістю 

 



№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

/платної послуги,  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові 

наукового керівника, науковий 

ступінь, вчене звання, посада 

Підстава для 

виконання 

(назва 

документу1, 

номер і дата (за 

наявності) 

Термін 

виконання  

Обсяг фінансування, тис. грн 

Очікувані результати  

у 2023 році 

всього 
у т.ч. на  

2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
праці та інженерії середовища 

17. 

Науково-консультаційні та науково-

інформаційні послуги з розробки 
документації та оформлення кабінетів, 

кутків з охорони праці підприємств, 

установ та організацій, 

 СУПРОВИЧ Микола Петрович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

асистент кафедри фізики, охорони 

праці та інженерії середовища 

За договором 2023 р. За домовленістю За домовленістю 

 

18. 

Надання науково-консультаційних 

послуг щодо розробки заходів 

профілактики патологій вагітності у 

дрібних тварин та надання 

акушерсько-гінекологічної допомоги, 
ГОРЮК Юлія Вікторівна, 

кандидат ветеринарних наук, завідувач 

кафедри ветеринарного акушерства, 

внутрішньої патології та хірургії 

За договором 2023 р. 40,0 40,0 

За результатами роботи буде 

розроблено рекомендації щодо 

профілактики патологій 

вагітності у дрібних тварин та 
надання акушерсько-

гінекологічної допомоги 

19. 

Надання консультативної допомоги 

при діагностиці внутрішніх хвороб 

тварин, 

КОЛІНЧУК Руслан Васильович,  

кандидат сільськогосподарських наук, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

хірургії 

За договором 2022-2023 рр. 10,0 10,0 

За результатами надання послуг 

буде проведено моніторинг 

щодо профілактики внутрішніх 

хвороб тварин 

20. 

Діагностика, лікування та 

профілактика акушерсько-
гінекологічних захворю-вань у корів, 

МІЗИК Володимир Павлович, 

асистент кафедри ветеринарного 

акушерства, внутрішньої патології та 

За договором 2023р. 30,0 30,0 

За результатами роботи 

проведений моніторинг щодо 
розповсюдження акушерсько-

гінекологічних захворювань 

корів, розроблено протоколи та 

проведено лікування. Відповідно 



№
з/п

Н азва н аук ов о-д осл ід н о ї р оботи  
/п л а т н о ї п осл уги , 

П Р ІЗ В И Щ Е , ім 'я , н о  батьк ов і 
н аук ов ого  к ер ів н и к а , наук ови й  

ступ ін ь , вч ен е зв ан н я , посада

П ідстав а  для  
ви к он ан н я  

(н азва  
д о к у м ен т у 1, 

н ом ер  і дата  (за  
н ая в н ост і)

Т ерм ін
ви к он ан н я

О бся г ф ін ан сув ан н я , тис. грн
О ч ік ув ан і р езул ьтати  

у  2023  році
всього

у  т .ч . на  
2023 р ік

1 2 3 4 5 6 7
х ірургії д о  протоколів  л ікуван н я буде 

р озрахован а екон ом ічн а 
еф екти вн ість  п роведен и х  

терап евти ч н и х  заход ів

21.

П ровед ен н я  х ірургіч н о ї кастрац ії 
свинок,

С Т Е П А Н О В  О лексан др  Д м и трови ч , 
кандидат ветери н арн и х  наук, доц ен т, 

аси стен т каф едри  ветери н арн ого  
акуш ерства , вн утр іш н ьо ї п атології т а  

х ірургії

За договором 20?3  р. 10,0 10,0

За  результатам и  надан н я п осл уг 
буде п р оведен и й  м о н ітори н г 
п ід ви щ ен н я п родуктивності 

оп ерован и х  тв ар и н

22.

Н ад ан н я кон сул ьтати вн о ї т а  
п ракти ч н о ї до п о м о ги  з  в ідн овлен ня 

реп род ук ти вн о ї ф ун кц ії сам ок  
сіл ьськогосп одарськи х  тварин , 

Б О Д Н А Р  О лексан др  О лександрович , 
кан дидат б іол огічн и х  наук, доцент, 

аси стен т каф едри  ветери н арн ого  
акуш ерства , вн утр іш н ьо ї п атології та  

х ірургії

За д о говором 2023 р. 12,0 12,0

За  результатам и  п роведеної 
роб о ти  буде розроб лен о  

практичні р ек ом ен д ац ії щ о д о  
в ідн овл ен ня статево ї ф ун кц ії 

сам ок

Проректор з навчальної,
науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА
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