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ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  
  

ААккттоовваа  ззааллаа  ((ггооллооввнниийй  ккооррппуусс))  
930 – 955 – реєстрація  

1000 – 1030 – відкриття  

1030 – 1200 – пленарні доповіді 
1200 – 1300 – перерва 

1300 – 1700 – пленарні доповіді (продовження, за потреби – 

перерва на каву 30 хв.) 
  

РРееггллааммееннтт::  ддооппооввііддьь  ––  ддоо  1100  ххвв..;;  ввииссттуупп//ддииссккууссііяя  ––  ддоо  

55  ххвв..  
  

ММооддееррааттоорр  ––  ООккссааннаа  ББЯЯЛЛККООВВССЬЬККАА,,  ппррооррееккттоорр  зз  

ннааввччааллььннооїї,,  ннааууккооввоо--ііннннооввааццііййннооїї  ттаа  ммііжжннааррооддннооїї  

ддііяяллььннооссттіі,,  дд--рр  ееккоонн..  ннаауукк,,  ддооццееннтт  
  

0022  ббееррееззнняя  22002222  ррооккуу  

ВВссттууппннее  ссллооввоо  
  

ВВооллооддииммиирр  ІІВВААННИИШШИИНН – ректор університету,  
д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН, 

заслужений працівник сільського господарства 

України  
 

ДДооппооввііддіі  
  

Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ – завідувач кафедри садово-
паркового господарства, геодезії і землеустрою, д-р с.-г. 
наук, професор 
Вероніка ХОМІНА – завідувач кафедри рослинництва, 

селекції і насінництва, д-р с.-г. наук, професор  

Оксана МУЛЯРЧУК – завідувач кафедри садівництва           
і виноградарства, канд. с.-г. наук, доцент  

Олександр ЧИНЧИК – завідувач кафедри землеробства, 
ґрунтознавства та захисту рослин,   д-р с.-г. наук, 

професор  

Уляна НЕДІЛЬСЬКА – завідувач кафедри екології                 
і загальнобіологічних дисциплін, канд. с.-г. наук, доцент 

Анатолій РУДЬ – завідувач кафедри агроінженерії               
і системотехніки, д-р філос. в галузі техн. наук, професор, 

заслужений працівник освіти України 
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Василь ДУГАНЕЦЬ – завідувач кафедри технічного сервісу 
і загальнотехнічних дисциплін, канд. техн. наук, доцент 

Микола КУЖЕЛЬ – завідувач кафедри фізичного 
виховання, канд. психол. наук 

Сергій КОМАРНІЦЬКИЙ – завідувач кафедри транспортних 

технологій та засобів АПК, канд. техн. наук, доцент 

Віктор ДУГАНЕЦЬ – завідувач кафедри тракторів, 
автомобілів та енергетичних засобів,, д-р пед. наук, канд. 
техн. наук, професор 

Тетяна ПРИЛІПКО – завідувач кафедри харчових 
технологій виробництва й стандартизації харчової 
продукції, д-р с.-г. наук, професор 

Алла ЧИКУРКОВА – завідувач кафедри  менеджменту, 
публічного управління та адміністрування, д-р. екон. 

наук, професор 

Інна ЦВІГУН – завідувач кафедри обліку, оподаткування 
та технологій електронного бізнесу, д-р. екон. наук, 
професор 

Наталія КОРЖЕНІВСЬКА – завідувач кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, д-р. 
екон. наук, доцент 

Володимир РУДИК – завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи, страхування та електронних 
платіжних систем, д-р. екон. наук, професор 

  

0033  ббееррееззнняя  22002222  ррооккуу  
 

Любов САВЧУК – завідувач кафедри нормальної та 
патологічної морфології і фізіології, канд. с.-г. наук, 

доцент 

Сергій КЕРНИЧНИЙ – завідувач кафедри ветеринарного 
акушерства, внутрішньої патології та хірургії, канд. 
ветерин. наук, доцент 

Андрій МУШИНСЬКИЙ – завідувач кафедри інфекційних та 

інвазійних хвороб, канд. ветерин. наук, доцент 

Тетяна СУПРОВИЧ – завідувач кафедри гігієни тварин та 
ветеринарного забезпечення кінологічної служби 
національної поліції України, д-р. с.-г. наук, професор 
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Віктор ШУПЛИК – завідувач кафедри технології 
виробництва продукції тваринництва та кінології, канд. 
с.-г. наук, доцент 

Ігор ГАРАСИМЧУК – завідувач кафедри електротехніки, 
електромеханіки і електротехнологій, канд. техн. наук, 

доцент 

Олег ТКАЧ – завідувач кафедри енергозберігаючих 
технологій та енергетичного менеджменту, д-р. с.-г. наук, 
канд. техн. наук, доцент 

Леся ЗБАРАВСЬКА – завідувач кафедри фізики, охорони 
праці та інженерії середовища, канд. пед. наук, доцент 

Андрій ГРОМИК – завідувач кафедри математики, 
інформатики та академічного письма, канд. техн. наук, 
доцент 

Ірина ГУМЕНЮК – завідувач кафедри іноземних мов, 
канд. філолог. наук, доцент 

Діана КІРІКА – завідувач кафедри права, професійної та 
соціально-гуманітарної освіти, канд. юрид. наук, доцент 

 

ВВииссттууппии    
 

Ольга КОРУНЯК – декан факультету агротехнологій і 
природокористування, канд. с.-г. наук 
Юрій ПАНЦИР – декан інженерно-технічного факультету, 

канд. техн. наук, доцент 
Микола МІСЮК – директор навчально-наукового інституту 
бізнесу і фінансів, д-р. екон. наук, професор, заслужений 
економіст України 
Віктор ГОРЮК – декан факультету ветеринарної 

медицини, канд. ветерин. наук, доцент 

Людмила МИХАЙЛОВА – директор навчально-наукового 
інституту енергетики, канд. техн. наук, професор 

Юлія ВОЛОЩУК – директор навчально-наукового 
інституту заочної і дистанційної освіти, д-р. екон. наук, 

доцент 
 

ППііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв,,  ффооррммуувваанннняя,,  ооббггооввоорреенннняя  ттаа  

ппррииййнняяттттяя  ррееззооллююццііїї  


