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Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

 

 

1. 

 

МЯЛКОВСЬКИЙ  

Руслан Олександрович 

Доктор 

с-г. наук, професор, 

завідувач кафедри 

садово-паркового 

господарства, геодезії і 

землеустрою 

Удосконалення 

інтенсивної технології 

вирощування картоплі в 

умовах Західного 

Лісостепу України 

2. 

 

 

 

ЯСІНЕЦЬКА  

Ірина Анатоліївна 

Доктор економічних 

наук, проректор з 

навчальної роботи, 

професор кафедри 

садово-паркового 

господарства, геодезії і 

землеустрою 

Управління 

диверсифікацією як 

засобом забезпечення 

стабільного розвитку 

переробних підприємств, 

постконфліктні механізми 

управління та 

інструментарій 

організації 

ресурсоощадної 

діяльності переробних 

підприємств, 

інформаційні системи і 

технології в управлінні 

земельними ресурсами. 

Кафедра рослинництва, селекції та насінництва 

 

 

3. 

 

 

ХОМІНА  

Вероніка Ярославівна 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувачка 

кафедри рослинництва, 

селекції та насінництва 

 

Технології вирощування 

лікарських, олійних і 

ефіроолійних культур в 

умовах Лісостепу 

Західного 

 

4. 

ГОРАШ  

Олександр Савич 
Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

рослинництва, селекції 

та насінництва 

 

Вивчення продуційних 

процесів в технологіях 

вирощування зернових 

культур 

 

 

5. 
ВІЛЬЧИНСЬКА 

Людмила Аліковна 

 

Кандидат  с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва, селекції 

та насінництва 

 

Науково-теоретичне 

обґрунтування напрямів 

селекції і насінництва 

культури гречка» 

 

6. 

КЛИМИШЕНА  

Ріта Іванівна 

 

Кандидат  с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва, селекції 

та насінництва 

Удосконалення технології 

вирощування 

пивоварного ячменю 

озимого 
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Кафедра  землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 
  

7. 
ЧИНЧИК  

Олександр Сергійович 

Доктор с.г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

Оптимізація елементів 

технології вирощування 

зернобобових культур 

 

 

 

8. 
БАХМАТ Микола 

Іванович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

  

Сучасні адаптивні 

технології вирощування 

зернобобових культур в 

Лісостепу 

правобережному 

 

 

9. 
ПУЮ  

Василь Лазарович 

Доктор с.-г. наук, 

доцент кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

Організація кормів за 

рахунок польового і 

лучного 

кормовиробництва 

 

 

 

10. 

 

 

 

РИХЛІВСЬКИЙ 

 Ігор Петрович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

 

Інтродукція нових 

зернових і кормових 

культур; теорія і практика 

енергоощадливого 

землеробства на основі 

раціонального 

використання біоресурсів 

грунту та інтродукованої 

макро- і мікрофлори (та 

фауни) 

 

 11. 

 

ШЕВЧУК 

 Валентина 

Костянтинівна 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

Моніторинг хвороб 

гречки та удосконалення 

заходів обмеження їх 

розвитку 

12. ГРИГОР'ЄВ  

Василь Миколайович 

Кандидат  с.-г. наук, 

доцент кафедри 

землеробства, 

ґрунтознавства та 

захисту рослин 

Фітосанітарний 

моніторинг посівів озимої 

пшениці 

Кафедра садівництва і виноградарства  

13. ОВЧАРУК   

Василь Іванович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

садівництва і 

виноградарства 

Розробка нових та 

вдосконалення існуючих 

технологій вирощування 

капустяних, 

коренеплідних, зеленних, 

бобових, гарбузових 

овочевих культур та 

картоплі в умовах 

Правобережного 

Лісостепу України 

 

 



Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін 

 
14. БАХМАТ  

Олег Миколайович 

Доктор с.-г. наук, 
професор кафедри 

екології і 
загальнобіологічних 

дисциплін 
 

Розробка та 
удосконалення 
екологічних і 

агротехнічних заходів 
адаптивної сортової 

технології вирощування 
сої в Лісостепу західному 

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної 

служби Національної поліції України 

                        

1

5. 

СУПРОВИЧ  

Тетяна Михайлівна 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри гігієни тварин 

та ветеринарного 

забезпечення 

кінологічної служби 

Національної поліції 

України 

Вивчення зв'язку між 

BoLA-системою і 

захворюваннями у 

вітчизняних порід великої 

рогатої худоби (№ 

держреєстрації 

01115U005805). 

Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб 
16. ЛЕВИЦЬКА  

Вікторія Андріївна 

Доктор ветеринарних 

наук, доцент кафедри 

інфекційних та 

інвазійних хвороб 

Інвазійні хвороби тварин, 

трансмісивні хвороби, 

молекулярно-генетичні 

дослідження в галузі 

паразитології, ПЛР-

діагностика 

Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології 

17. ЦВІГУН  

Олег Анатолійович 

Кандидат ветеринарних 

наук, доцент кафедри 

нормальної та 

патологічної морфології 

і фізіології 

Теоретичні аспекти та 

експериментальне 

обґрунтування 

регулювання споживання 

кормів жуйними 

тваринами 

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 
18. ГОРЮК  

Віктор Васильович 

Кандидат ветеринарних 

наук, декан факультету 

ветеринарної медицини 

та технологій в 

тваринництві, доцент 

кафедри ветеринарного 

акушерства, 

внутрішньої патології та 

хірургії 

Вплив сапоніту на обмін 

речовин, продуктивність 

корів, збереження 

новонародженого 

молодняку та якісні 

показники молока 

19. ГОРЮК  

Юлія Вікторівна Кандидат ветеринарних 

наук,   доцент кафедри 

ветеринарного 

акушерства, 

внутрішньої патології та 

хірургії 

Біотехнологічні основи 

розробки 

бактеріофагових 

препаратів для лікування 

тварин  
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Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів 

 

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування 

20. ЧИКУРКОВА Алла 

Дмитрівна 

Доктор економічних 
наук, професор, 

завідувач кафедри 
менеджменту, 

публічного управління 
та адміністрування 

Менеджмент, стратегічне 
управління, бізнес-

планування, менеджмент 
персоналу, корпоративне 

управління 

21. БЯЛКОВСЬКА Оксана 

Антонівна 

Доктор економічних 
наук, проректор з 

навчальної, науково-
інноваційної та 

міжнародної діяльності, 
професор кафедри 

менеджменту, 
публічного управління 

та адміністрування 

Відновлення і розвиток 
сільських територій, 
розвиток сільського 

туризму, вплив 
альтернативної 

енергетики на розвиток 
сільських територій 

22.  

 

ЖУК Микола 

Васильович 

 

Доктор економічних 

наук, професор кафедри 

менеджменту, 

публічного управління 

та адміністрування 

Інституційне 

забезпечення регіональної 

інтеграційної політики; 

розробка сучасної моделі 

сталого розвитку 

економіки та управління 

соціально- економічними 

системами і процесами; 

розробка теоретичної 

моделі національної 

економіки знань 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

23. ІВАНИШИН Володимир 

Васильович 

Доктор економічних 

наук, професор, ректор 

університету 

Лізинг та його розвиток в 

Україні;  становлення 

ефективного аграрного 

виробництва шляхом 

відновлення техніко- 

відновлення техніко- 

технологічної бази 

підприємств 

24. ВОЛОЩУК Катерина 

Богданівна 

Доктор економічних 

наук, професор  кафедри 

економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Формування інноваційно- 

інвестиційного 

потенціалу 

агропромислових 

підприємств 

25. МІСЮК Микола 

Васильович 

Доктор економічних 

наук, директор 

навчально-наукового 

інституту бізнесу і 

фінансів, професор 

кафедри економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Організаційно-

економічний механізм 

забезпечення 

функціонування ринку 

продукції тваринництва 



26. КОРЖЕНІВСЬКА 

Наталія Леонідівна 

Доктор економічних 

наук, професор, 

завідувачка кафедри 

економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Економічна безпека 

товаровиробників зерна в 

умовах ринкової 

глобалізації 

27. ВОЛОЩУК Юлія 
Олександрівна 

Доктор економічних 
наук, доцент, 

директорка ННІЗДО 
професор кафедри 

економіки, 
підприємництва, 

торгівлі та біржової 
діяльності 

Стратегічні пріоритети 
розвитку 

агропромислових 
підприємств в умовах 

неоіндустріальної 
модернізації 

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 
28. ЦВІГУН Інна 

Анатоліївна 
Доктор економічних 

наук, професор, 
завідувачка кафедри 

обліку, оподаткування 
та технологій 

електронного бізнесу 

Демографічна безпека 
українського села та 

напрями її забезпечення 

29. СЕМЕНИШИНА 

Наталія Вікторівна 

Доктор економічних 

наук, професор кафедри 

обліку, оподаткування 

та технологій 

електронного бізнесу 

Інституційні аспекти 

розвитку бухгалтерського 

розвитку: теорія, 

методологія, практика 

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

30. РУДИК Володимир 

Касянович 

Доктор економічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

фінансів, банківської 

справи, страхування та 

електронних платіжних 

систем 

Удосконалення 

управління вітчизняною 

пенсійною системою в 

умовах проведення 

пенсійної реформи 

31. ЛАВРУК Віталій 

Валерійович 

Доктор економічних 

наук, професор кафедри 

фінансів, банківської 

справи, страхування та 

електронних платіжних 

систем 

Фінансове забезпечення 

модернізації та розвитку 

тваринництва 

Інженерно-технічний факультет 

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів 

32. ДУГАНЕЦЬ Віктор 

Іванович 

Доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

тракторів, автомобілів 

та енергетичних засобів 

Удосконалення 

педагогічних технологій 

навчання майбутніх 

фахівців аграрно-

інженерних 

спеціальностей; розробка 

перспективних 

технологічних схем і 

систем водопостачання та 

водовідведення 



33. ВОДЯНИК  

Іван Іванович 

Доктор технічних наук, 

професор кафедри 

тракторів, автомобілів 

та енергетичних засобів 

Удосконалення ходових 

систем мобільної 

сільськогосподарської 

техніки 

 

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного 

менеджменту 

34. ТКАЧ  

Олег Васильович 

Доктор с.г. наук, 

доцент, завідувач 

кафедри 

енергозберігаючих 

технологій та 

енергетичного 

менеджменту 

Дослідження 

технологічних процесів 

вирощування, переробки і 

використання 

біоенергетичних культур 

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій 

35. МИХАЙЛОВА  

Людмила Миколаївна 

Кандидат технічних 

наук, професор декан 

факультету енергетики 

та інформаційних 

технологій 

Електромагнітна 

технологія і електронні 

системи лікування 

тварин. 

Кафедра агроінженерії і системотехніки 

36. КОТОВ  

Борис Іванович 

Доктор технічних 

наук, професор  
кафедри 

агроінженерії і 

системотехніки 

 

Обґрунтування наукових 

основ інтенсифікації 

тепломасообмінних 

процесів при сушінні 

рослин, сировини та 

зерна. Дослідження 

методів підвищення 

енергетичної 

ефективності 

технологічних процесів у 

промислових сушильних 

установках і агрегатах 

сільськогосподарського 

призначення 

Кафедра транспортних технологій та засобів АПК 

37. ШЕЛУДЧЕНКО  

Леся Сергіївна 
Доктор технічних наук, 

доцент кафедри 

транспортних 

технологій та засобів 

АПК 

Екологічна безпека 

територій із щільною 

мережею автомобільних 

доріг 

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової 
продукції 

38. ПРИЛІПКО  

Тетяна Миколаївна 

Доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

Удосконалення 

технологічних процесів 

виробництва м'ясних 

продуктів; 

https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-enerhozberihaiuchykh-tekhnolohii-ta-enerhetychnoho-menedzhmentu.html
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https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-ahroinzhenerii-i-systemotekhniky.html
https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-ahroinzhenerii-i-systemotekhniky.html
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https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-transportnikh-tekhnologij-ta-zasobiv-agropromislovogo-kompleksu.html
https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-transportnikh-tekhnologij-ta-zasobiv-agropromislovogo-kompleksu.html
https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-transportnikh-tekhnologij-ta-zasobiv-agropromislovogo-kompleksu.html
https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/kafedra-transportnikh-tekhnologij-ta-zasobiv-agropromislovogo-kompleksu.html


харчових технологій 

виробництва й 

стандартизації харчової 

продукції 

удосконалення  технології 

переробки молока та 

оцінка якості і 

стандартизації молочної 

сировини і молочних 

продуктів; удосконалення 

технології виробництва, 

переробки і 

стандартизації продукції 

рибництва; розробка 

методів визначення 

біобезпеки продуктів 

харчування та 

продовольчої сировини 

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти 

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти 

39. КАДЕНЮК  
Олександр Степанович 

Доктор історичних наук, 
професор кафедри 

права, професійної та 
соціально-гуманітарної 

освіти 

Соціально-економічні 
відносини в українському 
селі у ХХ – початку ХХІ 

століття 

40. ПОПОВИЧ  
Микола Дмитрович 

Доктор філософських 
наук, професор кафедри 

права, професійної та 
соціально-гуманітарної 

освіти 

Світоглядний, 
антропологічний, 

аксіологічний, 
комунікативний та 

інституціональний виміри 
культури: філософська 

концептуалізація 
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