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   Канд.  с.-г. н., доцент Новак Ю.В. «Обґрунтувати і розробити 

біологічну систему удобрення культур польової сівозміни» 

(Затверджено на засіданні кафедри агрохімії і ґрунтознавства, протокол 

№5 від 18.01.2012 р. та перезатверджено, протокол №7 від 14.03.2016р.) 

  Канд. с.-г. н., професор Недвига М.В. «Встановити зміни агрофізичних 

показників ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій 

сівозміні» (Затверджено на засіданні кафедри агрохімії і 

ґрунтознавства, протокол №5 від 18.01.2012 р. та перезатверджено на 

засіданні кафедри протокол № 7 від 14.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Коларьков Ю.В. «Розробити оптимальні 

параметри показників мінерального живлення яблуні» (Затверджено на 

засіданні кафедри агрохімії і ґрунтознавства, протокол №5 від 

18.01.2012 р. та перезатверджено на засіданні кафедри протокол № 7 

від 14.03.2016 р.)  

  Канд. с.-г. н., доцент Прокопчук І.В. «Моніторинг агроекологічного 

стану чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у 

польовій сівозміні» (Затверджено на засіданні кафедри агрохімії і 

ґрунтознавства, протокол № 7 від 14.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Прокопчук С.В. «Встановити ефективність 

післядії різноудобрених сидеральних парів» (Затверджено на засіданні 

кафедри агрохімії і ґрунтознавства, протокол № 7 від 14.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Рассадіна І.Ю. «Обґрунтувати і розробити 

систему удобрення ячменю ярого з підсівом конюшини за різного 

насичення польової сівозміни органічними і мінеральними добривами» 

(Затверджено на засіданні кафедри агрохімії і ґрунтознавства, протокол 

№ 7 від 14.03.2016 р.) 

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології 

0116U003207 

Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу  агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

Розробка генетичних та 

біотехнологічних методів у селекції 

сільськогосподарських культур 

(Затверджено вченою радою факультету 

агрономії, протокол №4 від 1.02.2012р.) 

Доктор с.-г. н., проф. Рябовол Л.О. «Розробка біотехнологічних методів 

у селекції сільськогосподарських культур». (Затверджено на засіданні 

кафедри генетики, селекції рослин та бітехнології, прокол  № 3  від 

5.09. 2012 р.) 
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   Канд. с.-г. н., проф. Опалко А.І. «Селекція с.-г. культур на 

антропоадаптивність» (Затверджено на засіданні кафедри генетики, 

селекції рослин та біотехнології, протокол  № 2 від 5.09. 2012 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент, Єщенко О.В. «Розробка сучасних методів 

використання поліплоїдії та гетерозису в селекції буряків» 

(Затверджено на засіданні кафедри генетики, селекції рослин та 

біотехнології, протокол  №7  від 28.11.2012 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент, Любченко А.І. «Наукові основи використання 

біотехнологічних методів в селекції технічних культур». (Затверджено 

на засіданні кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, 

протокол  №  7  від 28.11.2012 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викл. Сержук О.П.  «Створення вихідного матеріалу та 

прискорене розмноження малопоширених плодових культур». 

(Затверджено на засіданні кафедри генетики, селекції рослин та 

біотехнології,  протокол  № 2   від  5.09.2012 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викл. Полянецька І.О. «Селекційно-генетичне 

покращення зернових культур» (Затверджено на засіданні кафедри 

генетики, селекції рослин та біотехнології, протокол № 10 від  

12.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Рябовол Я.С. «Теоретичні основи систем 

гібридизації та створення вихідних матеріалів для гетерозисної селекції 

основних зернових культур» (Затверджено на засіданні кафедри 

генетики, селекції рослин  та біотехнології, протокол № 2  від 

27.11.2014 р.) 

   Канд. с.-г. н., доцент Новак Ж.М. «Створення вихідного матеріалу 

пшениці шляхом інтегресивної гібридизації» (Затверджено на засіданні 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, протокол  № 2 від 

5.09. 2012 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Діордієва І.П. «Створення високобілкових форм 

зернових культур»  (Затверджено на засіданні кафедри генетики, 

селекції рослин та біотехнології, протокол № 10 12.02.2016 р.) 
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 Кафедра загального землеробства 

0116U003207 

Оптимізація  використання 

природного і ресурсного 

потенціалу  агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

Спеціалізація сівозмін та зниження 

енергозатратності технології у 

рільництві (Затверджено вченою радою 

факультету агрономії, протокол №3 від  

01.02.14 р.) 

 

Доктор с.-г. н., професор Єщенко В.О., канд. с.-г. н., доцент Усик С.В., 

канд. с.-г. н.,  доцент Новак А.В. «Агроекологічне обґрунтування і 

продуктивність короткоротаційних сівозмін з високим насиченням 

зернофуражними культурами» (Затверджено на засіданні кафедри, 

протокол №15 від 12.04.2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Калієвський М.В., кандидат с.-г.н., доцент 

Костогриз П.В. «Мінімалізація основного обробітку ґрунту в системі 

зяблевої підготовки поля під культури короткоротаційних сівозмін» 

(Затверджено на засіданні кафедри, протокол №15 від 12.04.2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Карнаух О.Б. «Агроекологічне обґрунтування 

заходів боротьби з бур’янами в короткоротаційній сівозміні» 

(Затверджено на засіданні кафедри, протокол №15 від 12.04.2015 р.) 

 Оптимізація родючості ґрунту в 

плодоягідних насадженнях із 

застосуванням науково обґрунтованих 

систем його утримання в міжряддях та 

удобрення (Затверджено вченою радою 

факультету агрономії, протокол №3 від  

01.02.14 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Копитко П.Г.  «Наукове обґрунтування і 

розробка практичних рекомендацій з раціонального удобрення 

плодоягідних насаджень для забезпечення високої та стабільної 

продуктивності» (Затверджено на засіданні кафедри, протокол №15 від 

12.04.2015 р.) 

  Доктор с.-г. н., професор Бутило А.П., доктор с.-г. н, професор Копитко 

П.Г. «Встановити параметри ефективності застосування різних систем 

утримання ґрунту та удобрення в плодових насадженнях залежно від 

біологічних особливостей культур»  (Затверджено на засіданні кафедри, 

протокол №15 від  12.04.2015 р.) 

Кафедра рослинництва 

0116U003207             

Оптимізація  використання 

природного  і  ресурсного 

потенціалу   агроекосистем 

Правобережного  Лісостепу 

України 

Розробка технологій вирощування 

польових і кормових культур у системі 

органо-біологічного рослинництва» 

(Затверджено вченою радою факультету 

агрономії, протокол №5  від  02.03.16 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Зінченко О.І. «Удосконалення технології 

вирощування польових, кормових і зерно-кормових культур в умовах 

Правобережного Лісостепу» (Затверджено на засіданні кафедри 

рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 
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   Доктор с.-г. н., професор Терещенко Ю.Ф. «Вивчення морфологічних 

особливостей сортів пшениці м’якої озимої, зимуючої і ярої, 

оптимізація прийомів сортових технологій їх вирощування у співпраці з 

іншими установами» (Затверджено на засіданні кафедри рослинництва, 

протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Доктор с.-г. н., професор Полторецький С.П. «Агроекологічне 

обґрунтування технології вирощування насіння проса в умовах 

південного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри 

рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Новак В.Г. «Агроекологічні і морфологічні основи 

різних сортотипів буряків цукрових, соняшнику, сої і ріпаку» 

(Затверджено на засіданні кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 

лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Січкар А.О. «Розробка і обґрунтування системи 

вирощування змішаних і одновидових посівів кормових та бобових 

культур у південній частині Лісостепу України» (Затверджено на 

засіданні кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Рогальський С.В. «Агробіологічні основи 

підвищення продуктивності гібридів кукурудзи на зерно у південній 

частині Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Вишневська Л.В. «Особливості формування 

продуктивності гібридів буряка цукрового вітчизняної та закордонної 

селекції в Правобережній частині Лісостепу України» (Затверджено на 

засіданні кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Полторецька Н.М. «Агроекологічні основи 

формування високоякісного зерна гречки» (Затверджено на засіданні 

кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 



6 

   Канд. с.-г. н., доцент Кононенко Л.М. «Агробіологічні та екологічні 

основи формування продуктивності ярих олійних культур у південному 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри рослинництва, 

протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Третьякова С.О. «Оптимізація елементів 

технології вирощування пшениці у південній частині Правобережного 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри рослинництва, 

протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Викладач Калієвська І.А. «Оптимізація заходів технології вирощування 

сої у південній частині Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.) 

  Викладач Приходько В.О. «Ріст і продуктивність змішаних посівів 

кукурудзи з високобілковими культурами на силос» (Затверджено на 

засіданні кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.)                                                          

  Викладач Кравченко В.С. «Оптимізація технології вирощування сортів 

пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу України» 

(Затверджено на засіданні кафедри рослинництва, протокол № 6 від 29 

лютого 2016 р.) 

Кафедра хімії 

0116U003209   

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Розробка світоглядного потенціалу 

хімічних та хіміко-біологічних 

дисциплін   (Затверджено вченою  

радою факультету агрономії, протокол 

№3 від  01.02.14 р.) 

Канд. б. н., професор Очеретенко Л.Ю. «Розробка світоглядного 

потенціалу хімічних та хіміко-біологічних дисциплін» (Затверджено на 

засіданні кафедри хімії, протокол №8 від 14.03.2016 р.) 

0116U003207 

Оптимізація  використання 

природного і ресурсного 

потенціалу   агроекосистем 

Правобережного  Лісостепу 

України 

Дослідження гумусу та органо-

мінеральних наносамоорганізуючих 

систем чорнозему сучасними фізико-

хімічними методами (Затверджено 

вченою  радою факультету агрономії, 

протокол №3 від  01.02.14 р.) 

Канд. с-г. н., доцент Світовий В.М. «Фізико-хімічні властивості органо-

мінеральних колоїдних систем ґрунту» (Затверджено на засіданні 

кафедри хімії, протокол №8 від 14.03.2016 р.) 
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  Розробка технології одержання нових 

речовин хімічним способом 

(Затверджено вченою  радою 

факультету агрономії, протокол №3 від  

01.02.14 р.) 

Канд. хім. н., доцент Жиляк І.Д. «Синтез і термічні властивості 

гідратованих азотовмісних фосфатів перехідних металів» (Затверджено 

на засіданні кафедри хімії,  протокол  №8  від  14.03.2016 р.) 

  Викладач Бойко М.М. «Розробка способів одержання 

циклотетрафосфатів лужних металів та кількісне визначення в них Сu, 

К, Nа»  (Затверджено на засіданні кафедри хімії, протокол №8 від 

14.03.2016 р.) 

  Викладач Ляховська Н.О. «Одержання і дослідження властивостей 

подвійних амонійних фосфатів лужних металів» (Затверджено на 

засіданні кафедри хімії, протокол №8 від 14.03.2016 р.) 

Кафедра економіки 

0116U003210              

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації 

 Канд. е. н., професор Семенда Д.К. «Формування ресурсного 

потенціалу в тваринницьких галузях сільського господарства в умовах 

багатоукладної економіки» (Затверджено на засіданні кафедри 

економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

 0112U000596                                    

Стратегія економічного розвитку 

агропромислового комплексу України: 

трансформація пріоритетів та механізмів 

їх реалізації 

Доктор е. н., професор Нестерчук Ю.О. «Стратегічні напрями розвитку 

інтегрованого сектору харчової промисловості» (Затверджено на 

засіданні кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Бурляй О.Л. «Формування ринку органічної 

продукції України в умовах євроінтеграції»  (Затверджено на засіданні 

кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Соколюк С.Ю. «Розвиток ринку цукру в умовах 

європейської інтенгації»  (Затверджено на засіданні кафедри економіки, 

протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Коротєєв М.А. «Формування продуктивної 

зайнятості трудового потенціалу аграрного сектора економіки» 

(Затверджено на засіданні кафедри економіки, протокол № 5 від 
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 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Чернега І.І. «Формування та ефективність 

використання трудового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств» (Затверджено на засіданні кафедри економіки, протокол 

№ 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Ткачук С.П. «Розвиток ринку молочної продукції 

України та адаптації його до європейських вимог» (Затверджено на 

засіданні кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Жарун О.В. «Інвестиційна діяльність в аграрних 

формуваннях в умовах євроінтеграції» (Затверджено на засіданні 

кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Пархоменко Л.А. «Організація та ефективність 

функціонування овочівницьких фермерських господарств»  

(Затверджено на засіданні кафедри економіки, протокол № 5 від 

15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Тернавська І.Б. «Забезпечення продовольчої безпеки 

на регіональному рівні»  (Затверджено на засіданні кафедри економіки, 

протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Комісаренко Є.М. «Забезпечення сталості розвитку 

хлібопродуктового підкомплексу регіону». (Затверджено на засіданні 

кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Канд. е. н., ст. викладач Непочатенко О.А. «Оцінка ефективності та 

платоспроможності аграрних підприємств» (Затверджено на засіданні 

кафедри економіки, протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Викладач Бленда Н.О. «Економічні проблеми формування та 

функціонування регіонального споживчого ринку продукції 

тваринництва» (Затверджено на засіданні кафедри економіки, протокол 

№ 5 від 15.11.2013 р.) 
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  Викладач Тупчій О.С. «Організаційно-економічне обґрунтування 

розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських 

підприємствах» (Затверджено на засіданні кафедри економіки, 

протокол № 5 від 15.11.2013 р.) 

  Викладач Коваленко О.С. «Аналіз споживчих та конкурентних переваг 

органічної садівничої продукції» (Затверджено на засіданні кафедри 

економіки, протокол № 6 від 05.09.2015 р.) 

Кафедра  економічної  теорії 

0116U003210  

 Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації 

0113U2613  

Розробка науково-методичних засад 

соціально-економічного реформування 

та сталого розвитку аграрної сфери  

Доктор е. н., доцент Пенькова О.Г. «Методологія розроблення стратегії 

соціально-економічного розвитку країни» (Затверджено на засіданні 

кафедри економічної теорії,протокол №1 від 28.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Костюк В.С. «Соціальний аспект євроінтеграційної 

стратегії України» (Затверджено на засіданні кафедри економічної 

теорії, протокол № 1 від 28.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Андрющенко А.М. «Формування продовольчої 

безпеки України» (Затверджено на засіданні кафедри економічної 

теорії,  протокол № 1 від 28.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Котвицька Н.М. «Організаційно-економічні засади 

ефективної агропродовольчої політики в Україні» (Затверджено на 

засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2013 р.) 

  Канд. і. н., доцент Фицик Л.А. «Тенденція трудової міграції населення 

України в умовах глобалізації» (Затверджено на засіданні кафедри 

економічної теорії,  протокол № 1 від 28.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., ст. викладач Смолій Л.В. «Пріоритети та цільові орієнтири 

розвитку аграрного сектору економіки України в контексті євро 

інтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри 

економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2015 р.)  

  Викладач Ревуцька А.О. «Трансформація відносин власності в 
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 аграрному секторі економіки України» (Затверджено на засіданні 

кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2013 р.)  

  Канд. е. н., доцент Удовенко І.О. «Особливості організації сталого 

ринку праці в аграрному секторі економіки» (Затверджено на засіданні 

кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2015 р.) 

  Канд. е. н., доцент Бурляй А.П. «Особливості організації сталого ринку 

праці в аграрному секторі економіки» (Затверджено на засіданні 

кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2013) 

Кафедра    маркетингу 

0116U003210  

 Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації 

Стан та перспективи розвитку 

продовольчого ринку України в умовах 

євроінтеграційних процесів  

(Затверджено вченою  радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4  від 29.04.2015   р.) 

Доктор  е. н., професор Мудрак Р. П. «Соціально-економічні пріоритети 

розвитку національної продовольчої системи в умовах 

євроінтеграційних процесів»  (Затверджено на засіданні кафедри 

маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

  

Канд. е. н.,  доцент  Цимбалюк Ю.А. «Удосконалення інфраструктури 

аграрного ринку та системи агропромислового маркетингу  в умовах 

євроінтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри 

маркетингу,  протокол № 1 від 31.08.2015 р.) 

 

  

Канд. е. н., доцент Невлад В. Ф. «Маркетинговий аналіз ринку 

продуктів переробки сільськогосподарської продукції України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри 

маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

  Канд. е. н., доцент Соковніна Д. М. «Маркетингове управління якістю 

продукції садівничих підприємств України  в умовах євроінтеграційних 

процесів» (Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,  протокол 

№1 від 31.08.2015 р.) 

  Канд. е. н., викладач Корман І.І. «Маркетингова діяльність підприємств 

на ринку рибної продукції в умовах євроінтеграційних процесів» 

(Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 

31.08.2015 р.) 
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Науково-методичні засади аналізу 

маркетингових ризиків суб’єктів 

господарської діяльності аграрної сфери 

економіки в умовах євроінтеграційних 

процесів (Затверджено вченою  радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4  від 29.04.2015 р.) 

Канд. е. н., доцент Харенко А О. «Ефективність функціонування та 

забезпечення розвитку підприємств АПК маркетинговими методами  в 

умовах  євроінтеграційних  процесів» (Затверджено на засіданні 

кафедри маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

  Канд. е. н., доцент Рибчак В. І. «Політекономічний аналіз державного 

регулювання підприємництва  в умовах євроінтеграційних процесів»  

(Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 

31.08.2015 р.) 

  Канд. е. н., доцент Макушок О. В. «Теоретико-методологічні засади 

формування кооперативного маркетингу» (Затверджено на засіданні 

кафедри маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Мазур Ю.П. «Маркетингова діяльність на паливно-

енергетичному ринку  країни в умовах євроінтеграційних процесів» 

(Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 

31.08.2015 р.) 

  

Канд. е. н., викладач Семенда О.В. «Теоретико-методологічні аспекти 

ефективного використання землі в сільськогосподарських 

підприємствах та роль маркетингу в їх реалізації» (Затверджено на 

засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

 

Маркетинговий аналіз ринку праці 

аграрної сфери економіки України в 

умовах євроінтеграційних процесів 

(Затверджено вченою  радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4  від  29.04.2015 р.) 

 

Канд. е. н., доцент Бортник Т. І. «Формування соціально-економічного 

механізму мотивації праці в умовах євроінтеграційних процесів» 

(Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 

31.08.2015 р.) 
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Канд. е. н., доцент Лементовська В. А. «Маркетинг персоналу агарних 

формувань в умовах євроінтеграційних процесів» (Затверджено на 

засіданні кафедри маркетингу,  протокол №1 від 31.08.2015 р.) 

Кафедра обліку і аудиту 

0116U003210              

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації   

 

Доктор е. н., професор Уланчук В.С. «Вдосконалення обліку в 

сільськогосподарських підприємствах. Інтенсифікація виробництва в 

аграрних формуваннях в умовах багатоукладності.»  (Затверджено на 

засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.) 

  

Доктор е. н., професор Кучеренко Т.Є. «Обліково-аналітичне 

забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери 

економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»  

(Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 

01.03.2016  р.) 

  

Канд. е. н., доцент Аніщенко Г.Ю. «Обліково-аналітичне забезпечення 

розвитку садівничих підприємств» (Затверджено на засіданні кафедри 

обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.) 

  

Канд. е. н., доцент Бобко В.В. «Імплементація міжнародних стандартів 

фінансової звітності в аграрну сферу економіки». (Затверджено на 

засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.) 

  

Канд. е. н., доцент Крочак О.І. «Облік і системи калькулювання витрат 

в підприємствах» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, 

протокол №2 від 10.09.2013 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Іванова Н.А. «Проблеми організації аудиту в 

Україні». (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол 

№14 від 01.03.2016  р.) 
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Канд. е. н., доцент Мельник Л.Ю. «Методологія формування економіки 

знань в аграрній галузі» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і 

аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Оляднічук Н.В. «Бухгалтерський облік в умовах 

гармонізації облікової системи аграрного сектору економіки до 

міжнародних стандартів» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і 

аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Шевченко Н.О. «Удосконалення бухгалтерського 

обліку і аудиту в сільськогосподарських підприємствах різних 

організаційно-правових форм»  (Затверджено на засіданні кафедри 

обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Матрос О.М. «Проблеми обліку та оподаткування на 

підприємствах малого бізнесу та облік нових видів економічної 

діяльності». (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, 

протокол №14 від 01.03.2016 р.) 

  

Канд. е. н., ст. викладач Мельник В.В. «Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання соціально-економічного розвитку України» 

(Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 

01.03.2016 р.)  

  

Канд. е. н., викладач Поліщук О.М. «Обліково-аналітичне забезпечення 

соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри 

обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.) 

  

Канд. е. н., доцент Панкратова Л.А. «Теоретико-методологічні аспекти 

облікової роботи в комерційних банківських структурах» (Затверджено 

на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.) 
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Канд. е. н., ст. викладач Жученко Д.Б. «Обліково-аналітичне 

забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери 

економіки України в умовах євроінтеграційних процесів» (Затверджено 

на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Михайловина С.О. «Удосконалення системи 

бухгалтерського обліку і аудиту в сільськогосподарських 

підприємствах» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, 

протокол №14 від 01.03.2016р.) 

  

Канд. е. н., викладач Ратушна О.П. «Облік і аналіз в управлінні 

підприємницькою діяльністю» (Затверджено на засіданні кафедри 

обліку і аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.) 

  

Викладач Підлубна О.Д. «Економічна ефективність виробництва сої в 

центральній частині лісостепової зони України». (Затверджено на 

засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.) 

  

Викладач Славгородська А.А. «Аудит земельних відносин на 

сільськогосподарських підприємствах» (Затверджено на засіданні 

кафедри обліку і аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.) 

 

 
 

Викладач Гаркава І.М. «Організаційно-методичні основи оплати праці в 

сільському господарстві» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і 

аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.) 

  

Викладач Московенко О.М. «Інвестування розвитку сільського 

господарства за участю промислових підприємств» (Затверджено на 

засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.) 

Кафедра фінансів і кредиту 

0116U003210  

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації 

Методологічні засади формування 

фінансових механізмів підприємств 

АПК (Затверджено вченою радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4 від  29.04.2015 р.) 

Доктор е. н., професор Непочатенко О.О. «Організаційно-економічний 

механізм функціонування підприємницьких структур, система 

ціноутворення, страхування, фінансово-кредитна та податкова 

політика»  (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і кредиту, 

протокол №6 від 20.12.2013 р.) 
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   Канд. е. н. доцент Колотуха С.М. «Механізм короткострокового 

кредитування підприємств АПК»   (Затверджено на засіданні кафедри 

фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  Канд. е. н., ст. викладач  Семенда О.В., «Стратегічні напрями 

інтенсивного розвитку виробництва»  (Затверджено на засіданні 

кафедри фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Бондаренко Н.В  «Фінансово-кредитний механізм 

функціонування підприємницьких структур»  (Затверджено на засіданні 

кафедри фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Бечко В.П. «Ефективність використання оборотних 

активів підприємств АПК»  (Затверджено на засіданні кафедри фінансів 

і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  

Канд. е. н., ст. викладач Гвоздєй Н.І.  «Оцінка фінансового стану та 

фінансове планування підприємств АПК» (Затверджено на засіданні 

кафедри фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  

Канд. е. н., доцент  Гузар Б.С.  «Фінансове забезпечення інвестиційно- 

інноваційного розвитку та консалтингових послуг в аграрному секторі 

економіки України»  (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і 

кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Транченко О.М. «Конкурентоспроможність галузей 

сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства: 

теорія, методологія, практика» (Затверджено на засіданні кафедри 

фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

  

Канд. е. н., доцент Рибчак О.С. «Фінансові  аспекти тіньової 

економічної діяльності»  (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і 

кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

 

  

Канд. е. н., доцент Ролінський О.В. «Напрями реформування місцевого 

самоврядування в Україні» (Затверджено на засіданні кафедри фінансів 

і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 
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  Механізм кредитування підприємств 

АПК (Затверджено вченою радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4 від  29.04.2015 р.) 

 

Канд. е. н., доцент Мельник К.М., канд. е. н., доцент Власюк С.А., канд. 

е. н., ст. викладач  Кіфоренко О.В. «Механізм короткострокового 

кредитування підприємств АПК» (Затверджено на засіданні кафедри 

фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013р.) 

 
Податкова та бюджетна політика в 

аграрній галузі  (Затверджено вченою 

радою факультету економіки і 

підприємництва, протокол №4  від  

29.04.2015 р.) 

 

Канд. е. н., професор Бечко П.К., канд. е. н., доцент Боровик П.М., канд. 

е. н., ст. викладач Барабаш Л.В.,  канд. е. н., доцен Бечко В.П., канд. е. 

н., ст. викладач Прокопчук О.Т. «Оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників», «Механізм оподаткування 

підприємницьких структур в аграрному секторі економіки в умовах 

євроінтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри 

фінансів і кредиту, протокол №6 від 20.12.2013р.) 

 

 

Канд. е. н., доцент Лиса Н.В. «Роль податків у формуванні державного і 

місцевого бюджету» (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і 

кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

 Організація та розвиток майнового і 

соціального страхування  (Затверджено 

вченою радою факультету економіки і 

підприємництва, протокол №4 від  

29.04.2015 р.) 

 

Канд. е. н., доцент Мальований М.І. «Методологічні засади соціального 

захисту населення» (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і 

кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.). 

 

  Канд. е. н., ст. викладач Прокопчук О.Т., канд. е. н., ст. викладач 

Улянич Ю.В. «Методологічні засади майнового страхування 

підприємств АПК» (Затверджено на засіданні кафедри фінансів і 

кредиту, протокол №6 від 20.12.2013 р.) 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем 

0116U003209        

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Розробка інформаційних технологій 

навчання  (Затверджено вченою радою 

факультету економіки і підприємництва, 

протокол №4 від  29.04.2015 р.) 

 

Канд. тех. н., доцент Гринчак О.В., ст. викладач  Кислиця М.А., 

канд. е. н., доцент Концеба С.М., ст. викладач  Марін Б.М., викладач  

Миколайчук Я.Л., канд. е. н., ст. викладач  Михайлишина Л.В., канд. е. 

н., викладач Родащук Г.Ю., канд. е. н., доцент Скуртол С.Д., канд. тех. 

н., доцент Сольський О.С. «Системи автоматизації управління 

навчальним процесом»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних систем, протокол №12 від 18.03.2015 р.) 
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 0116U003210               

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації   

Розробка інформаційного забезпечення 

управління виробництвом 

сільськогосподарської продукції  

(Затверджено вченою радою факультету 

економіки і підприємництва, протокол 

№4 від  29.04.2015 р.) 

Канд. тех. н., доцент  Гринчак О.В., канд. е. н., доцент Давлетханова 

О.Х., ст. викладач  Кислиця М.А., канд. е. н., доцент Концеба С.М., ст. 

викладач  Марін Б.М., викладач  Миколайчук Я.Л., канд. е. н., ст. 

викладач Михайлишина Л.В., канд. е. н., викладач Родащук Г.Ю., канд. 

е. н., доцент Скуртол С.Д., викладач Шаймухамєтова В.Р.  

«Інформаційне забезпечення управління виробництвом 

сільськогосподарської продукції»   (Затверджено на засіданні кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №12 від 

18.03.2015 р.) 

  

Канд. е. н., ст. викладач Улянич К.Ф. «Організація інформаційно-

консультативного забезпечення інтенсифікації виробництва овочевої 

продукції» (Затверджено на засіданні кафедри економічної 

кібернетики та інформ. систем,  протокол №15 від 19.02.2014 р.) 

0113U002614           

Дослідження механізованих 

процесів агропромислового 

виробництва    

Розробка інформаційного забезпечення 

управління технологічними процесами 

(Затверджено вченою радою факультету 

економіки і підприємництва, протокол 

№4 від  29.04.2015 р.) 

 

Канд. тех. н., доцент  Гринчак М.В. «Керуючий комп’ютер LMakPІC24-

44»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики  та  

інформаційних систем,  протокол  №12  від  18.03.2015 р.) 

  

Викладач  Ліщук  Р.І. «Цифрова обробка сигналів та  розпізнавання 

образів»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних систем, протокол №13 від 30.04.2015 р.) 

  

Канд. тех. н., ст. викладач  Сольський О.С. «Інформаційні технології 

захисту рослин» (Затверджено на засіданні кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних систем, протокол №12 від 18.03.2015 р.) 

Кафедра української та іноземних мов 

0116U003209   

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Дослідження граматичних, семантичних 

та прагматичних особливостей 

різнорівневих одиниць в українській та 

іноземних мовах (Затверджено вченою 

радою факультету менеджменту, 

протокол  №6 від 26.02.2014 р.) 

Канд. філол. н., доцент Прокоф’єв Г. Л. «Риторика «непрямого» 

спілкування» (Затверджено на засіданні кафедри української та 

іноземних мов, протокол №5 від 22.01. 2014 р.) 
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   Канд. філол. н., доцент Бечко Я. В. «Функціонування полісемантичних 

слів із термічним значенням у фразеологічному контексті (на матеріалі 

англійської, німецької та української мов)» (Затверджено на засіданні 

кафедри української та іноземних мов, протокол №5 від 22.01.2014 р.) 

  Канд. філол. н., доцент Фернос Ю.І. «Ономастичний простір 

Черкащини» (Затверджено на засіданні кафедри української та 

іноземних мов, протокол №3 від 29.10.2015 р.)  

  Викладач Олійник О.О. «Національно-культурний компонент 

семантики пареміологічних виразів» (Затверджено на засіданні кафедри 

української  та  іноземних мов, протокол №5 від 22.01.2014 р.) 

  Викладач Кобилянська В. О. «Парадигматика та синтагматика 

зворотних дієслів в українській мові»  (Затверджено на засіданні 

кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014 р.) 

  Викладач Пучко Ю.Л. «Особливості антропонімікону сучасної 

німецької мови» (Затверджено на засіданні кафедри української та 

іноземних мов, протокол № 3 від 29.10.2015 р.) 

  Викладач Трач Л.В. «Сполучуваність лексеми problem в англомовному 

науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти» (Затверджено на засіданні 

кафедри української та іноземних мов, протокол № 3 від 29.10.2015 р.) 

 

  Викладач Гончарук В.М. «Лексика мисливства української мови» 

(Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, 

протокол №3 від 29.10.2015 р.) 

 

  Викладач Василик О.Б. «Мікротопонімія  Уманщини XVII-XIX ст.» 

(Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, 

протокол № 3 від 29.10.2015 р.) 

 

 Дослідження актуальних проблем освіти 

та питань професійної підготовки 

фахівців аграрного профілю  

(Затверджено вченою радою факультету 

менеджменту, протокол №6 від 

26.02.2014 р.) 

Канд. пед. н., доцент Комісаренко Н.О. «Творча самореалізація 

студентів у позакласній роботі» (Затверджено на засіданні кафедри 

української та іноземних мов, протокол №5 від 22.01.2014 р.) 
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   Канд. пед. н., доцент Каричковська С. П. «Тенденції розвитку 

екологічної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ - 

початок ХХІ століття)» (Затверджено на засіданні кафедри української 

та іноземних мов, протокол №6 від 16.03.2016 р.) 

  Канд. пед. н., ст. викладач Лазарєв О.В. «Формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю 

на засадах компетентнісного підходу» (Затверджено на засіданні 

кафедри української та іноземних мов, протокол №5 від 22.01.2014 р.) 

  Канд. пед. н., ст. викладач Мовчан Л.В. «Професійна підготовка 

бакалаврів сільського господарства в університетах Австралії» 

(Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, 

протокол №3 від 29.10.2015 р.) 

  Викладач Чучмій І. І. «Підготовка фахівців  аграрного профілю у 

системі освіти Великої Британії» (Затверджено на засіданні кафедри 

української та іноземних мов, протокол  №5 від 22.01.2014 р.) 

  Викладач Кравчук І.О. «Жіноча освіта у Великій Британії у XX – на 

початку XXI» (Затверджено на засіданні кафедри української та 

іноземних мов, протокол №6 від 16.03.2016 р.) 

 Удосконалення методики викладання 

мов у вищих аграрних навчальних 

закладах  (Затверджено вченою радою 

факультету менеджменту, протокол №6 

від 26.02.2014 р.) 

Викладач Мельник Г.В. «Удосконалення методики викладання 

іноземних мов у немовному ВНЗ» (Затверджено на засіданні кафедри 

української та іноземних мов, протокол №5 від 22.01.2014 р.) 

  Викладач Паєвська М.В. «Особливості викладання німецької мови як 

другої іноземної у немовному ВНЗ» (Затверджено на засіданні кафедри 

української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014 р.) 

 

  Викладач  Косменюк В.І. «Інноваційні методи викладання української 

мови як іноземної» (Затверджено на засіданні кафедри української та 

іноземних мов, протокол № 6 від 16.03.2016 р.) 
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 Кафедра менеджменту ЗЕД та логістики 

0116U003210   

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації   

0108U010738 

Формування ефективних механізмів 

менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності в агропромисловому 

комплексі України 

Доктор е. н., професор Школьний О.О. «Формування ефективних 

механізмів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в 

агропромисловому комплексі України» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,  протокол №1 

від 29.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Новак І.М. «Стратегії ефективного інвестування 

аграрної сфери» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, протокол №1 від 29.08.2013 р.) 

   Канд. е. н., доцент Клименко Л.В. «Організаційно-економічні 

механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрних 

підприємств України» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, протокол №1 від 29.08.2013 р.) 

  Канд. е. н., доцент Зборовська Ю.Л. «Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств: інновації, 

стратегії, ризики»  (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, протокол №1 від 28.08.2012 р.) 

  Канд. е. н., доцент Пітель Н.Я. «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності аграрних підприємств в умовах глобалізації» (Затверджено 

на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

протокол №10 від 16.03.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Альошкіна Л.П. «Напрями підвищення ефективності 

використання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» 

(Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, протокол №10 від 16.03.2016 р.) 

Кафедра менеджменту організацій 

0116U003210   

Теоретико-методологічні та 

прикладні засади соціально-

економічного розвитку 

аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації   

Розробити прикладні засади формування 

організаційно-економічного механізму 

управління соціально-економічним 

розвитком суб’єктів господарювання в 

аграрному секторі економіки 

(Затверджено вченою радою факультету 

менеджменту, протокол №5 від 

3.03.2016 р.) 

Канд. е. н., доцент Приліпко С.М. «Механізм залучення інвестицій у 

соціально-економічний розвиток села» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту організацій,  протокол  №9  від 25.02.2016 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Василенко О.П. «Формування стратегії розвитку 

підприємств АПК»  (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Світовий О.М. «Організаційно-економічні проблеми 

формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК» 

(Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол 

№9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Петренко Н.О. «Управління інвестиційними 

проектами в аграрному виробництві» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Кепко В.М. «Організаційно-економічний механізм 

розвитку форм господарювання на засадах системності»  (Затверджено 

на засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 

25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Вернюк Н.О. «Організаційно-економічний механізм 

розвитку системи продовольчого забезпечення: теорія, методологія, 

практика» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій, 

протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., професор Бурик А.Ф. «Організаційно-економічний механізм 

господарювання в агроформуваннях» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Жмуденко В.О. «Управління економічною безпекою 

аграрної сфери України» (Затверджено на засіданні кафедри 

менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Коваленко Г.О. «Теоретико-методологічні та 

прикладні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств» 

(Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол 

№9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Загороднюк О.В. «Управління 

конкурентоспроможністю аграрних підприємств» (Затверджено на 

засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 

25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Саковська О.М. «Організаційно-економічний 

механізм розвитку кооперації в аграрному секторі економіки: теорія, 
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 методологія, практика» (Затверджено на засіданні кафедри 

менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Роєнко О.А. «Формування та розвиток земельно-

орендних відносин в сільськогосподарських підприємствах» 

(Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол 

№9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Гоменюк М.О. «Управління інноваційною 

діяльністю в АПК» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Малюга Л.М. «Організаційно-економічні засади  

конкурентоспроможності підприємств» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Каричковський В.Д. «Теоретико-методологічні та 

соціально-економічні засади підготовки менеджерів в аграрних 

університетах» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Бутило І.А. «Розвиток орендних відносин в 

сільському господарстві» (Затверджено на засіданні кафедри 

менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

 
  Канд. с.-г. н., доцент Дяченко М.І. «Управління розвитком сільських 

територій України» (Затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., доцент Кустріч Л.О. «Управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств» (Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту організацій, протокол №9 від 25.02.2016 р.) 

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

0116U003209   

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі 

Соціальний розвиток сільських регіонів 

(Затверджено вченою радою факультету 

менеджменту, протокол №5 від  

03.03.2016 року) 

 

Доктор соц. н., професор Шатохін А.М. «Трансформація соціальної 

сфери українського села в умовах аграрної реформи» (Затверджено на 

засіданні кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, 

протокол № 6 від 25.01.2016 р.) 

  Канд. юр. н., доцент Білошкурська З.П. «Договірні відносини в АПК» 

(Затверджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін, протокол № 6 від   25.01 .2016 р.) 
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   Канд. юр. н., доцент Машковська Л.В. «Правовий статус некомерційних 

суб’єктів господарювання» (Затверджено на засіданні кафедри 

соціально-гуманітарних і правових дисциплін, протокол № 6 від   25.01 

.2016 р.) 

 Актуальні проблеми викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін в 

аграрному вищому навчальному закладі 

(Затверджено вченою радою факультету 

менеджменту, протокол №5 від  

03.03.2016 року) 

Доктор соц. н.,  професор  Шатохін А.М. «Удосконалення навчально-

виховного процесу в аграрному ВНЗ в світлі вимог Болонського 

освітнього процесу» (Затверджено на засіданні кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін,  протокол № 6 від  25.01.2016 р.) 

  Доктор філ. н., професор Ямчук П.М. «Християнські аспекти 

української освіти в історіософському контексті» (Затверджено на 

засіданні кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, 

протокол № 6 від  25.01.2016  р.) 

  Канд. істор. н., доцент Доморослий В.І. «Аграрне питання в діяльності 

українських парламентарів» (Затверджено на засіданні кафедри 

соціально-гуманітарних і правових дисциплін, протокол № 6 від  

25.01.2016 р.) 

  Канд. істор. н.,  доцент  Костюк М.В. «Історія  аграрної освіти та 

дослідної справи на Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.)» (Затверджено на засіданні кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін, протокол № 6 від  25.01.2016 р.) 

  Канд. істор. н., доцент Пахольчук І.С. «Громадянське виховання в 

системі аграрної освіти» (Затверджено на засіданні кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін, протокол № 6 від  25.01.2016 р.) 
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   Канд. істор. н., старший викладач Гарбар О.П. «Становлення і розвиток 

наукових шкіл землеробства на теренах України у другій половині ХХ - 

на початку ХХІ століття : зміни наукових концепцій, закономірності та 

механізми розвитку науки» (Затверджено на засіданні кафедри 

соціально-гуманітарних і правових дисциплін, протокол № 6 від 

25.01.2016 р.) 

  Канд. істор. н., старший викладач Коваленко-Чукіна І.Г. «Становлення і 

розвиток Зеленого руху в Україні та сучасні проблеми екологічної 

освіти» (Затверджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних і 

правових дисциплін, протокол № 6 від  25.01.2016 р.) 

  Викладач Поліщук О.А. «Організаційні аспекти та методологічні засади 

викладання правових дисциплін у вищих навчальних аграрних 

закладах» (Затверджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних і 

правових дисциплін, протокол № 6 від 25.01.2016 р.) 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

0115U002988    

Концептуальні засади розвитку 

туристично-рекреаційного 

комплексу та готельно-

ресторанного бізнесу в умовах 

глобалізаційних процесів 

 Доктор е. н., професор Транченко Л.В. «Сільський зелений туризм, як 

напрям диверсифікації аграрного бізнесу та фактор розвитку сільських 

територій України» (Затверджено на засіданні кафедри туризму та  

готельно-ресторанної справи,  протокол № 7 від 22.04.2015 р.) 

  Канд. е. н., доцент Нещадим Л.М. «Організаційно-економічні засади та 

тенденції формування конкурентоспроможності туристичної галузі в 

Україні» (Затверджено на засіданні кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи, протокол від № 7 від 22.04.2015 р.)  

  Канд. е. н., доцент Тимчук С.В. «Інноваційний розвиток індустрії 

туризму та гостинності в Україні» (Затверджено на засіданні кафедри 

туризму та  готельно-ресторанної  справи, протокол № 7 від 22.04.2015 

р.) 
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   Канд. е. н., ст. викладач Коваленко Л.Г. «Формування стратегії 

розвитку індустрії гостинності» (Затверджено на засіданні кафедри 

туризму та  готельно-ресторанної справи,   протокол № 5 від 05.12.2015 

р.) 

  Канд. е. н., викладач Нагернюк Д.В. «Формування 

конкурентоспроможності туристичної індустрії» (Затверджено на 

засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, протокол № 

5 від 05.12.2015 р.) 

  Канд. е. н., викладач Непочатенко В.О. «Формування організаційно-

економічного механізму управління в організаціях індустрії 

гостинності» (Затверджено на засіданні кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи, протокол № 5 від 05.12.2015 р.) 

  Викладач Парубок Н.В. «Сільський зелений туризм як пріоритетний 

напрям сталого розвитку туристичної сфери» (Затверджено на засіданні 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, протокол № 5 від 

05.12.2015 р.) 

Кафедра біології 

0116U003207 

Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу  агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

 Доктор с.-г. н., професор Грицаєнко З.М. «Еколого-біологічне 

обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів та 

розробка безпечних технологій підвищення продуктивності с.-г. 

культур з мінімальним пестицидним навантаженням»  (Затверджено на 

засіданні кафедри біології, протокол № 4 від 25.02.2014 р.). 

  Доктор с.-г. н., професор Карпенко В.П. «Фізіологічне обгрунтування 

інтегрованого застосування біологічно активних речовин у посівах 

зернових колосових культур» (Затверджено на засіданні кафедри 

біології, протокол № 4 від 25.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Леонтюк І.Б. «Спрямованість біологічних  

процесів в посівах пшениці озимої  і формування її продуктивності 

залежно від гербіцидів, регуляторів росту та попередників» 

(Затверджено на засіданні кафедри біології, протокол № 4 від 

25.02.2014 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Голодрига О.В. «Вплив комплексного 

застосування гербіцидів Гезагард 500 FW і Дєсілєт та біостимулятора 

росту рослин Біолан на забур’яненість та продуктивність посівів сої в 

умовах Уманського НУС»  (Затверджено на засіданні кафедри біології, 

протокол № 4 від 25.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Притуляк Р.М. «Фізіолого-біохімічні процеси в 

рослинах та мікробіологічна активність грунту посівів тритикале 

озимого за дії біологічно активних речовин» (Затверджено на засіданні 

кафедри біології, протокол № 4 від 25.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Розборська Л.В. «Біологічні процеси в рослинах 

пшениці озимої і формування продуктивності при сумісному 

застосуванні гербіцидів і РРР» (Затверджено на засіданні кафедри 

біології, протокол № 4 від 25.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Заболотний О.І. «Біологічні основи 

продуктивності кукурудзи при застосуванні гербіцидів і регуляторів 

росту рослин» (Затверджено на засіданні кафедри біології, протокол № 

4 від 25.02.2014 р.) 

 

  Даценко А.А. «Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних 

препаратів у технології вирощування гречки в Правобережному 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри біології, 

протокол № 4 від 25.11.2015 р.) 

Кафедра захисту і карантину рослин 

0111U001928   

Удосконалення існуючих та 

розробка нових технологій 

вирощування садивного 

матеріалу, плодів, ягід і 

винограду в Правобережному 

Лісостепу України 

Уточнення видового складу основних 

шкідників, збудників хвороб і бур’янів 

та удосконалення систем захисту 

сільськогосподарських культур від них в 

умовах Правобережного Лісостепу 

України (Затверджено вченою радою 

факультету плодоовочівництва, екології  

і захисту рослин, протокол №5 від 

5.03.2014 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Яновський Ю.П. «Уточнення видового складу, 

біологічних особливостей розвитку та удосконалення системи захисту 

плодового розсадника від цикадових» (Затверджено на засіданні 

кафедри захисту і карантину рослин, протокол №5 від 4.02.2014 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Крикунов І.В. «Еколого-біологічне обґрунтування 

захисту плодових насаджень від шкідливого ентомокомплексу в умовах 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і 

карантину рослин, протокол №5 від 4.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Кравець І.С. «Шкідливий ентомокомплекс яблуні 

та заходи обмеження його чисельності в промислових насадженнях  

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і 

карантину рослин, протокол №5 від 4.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Суханов С.В. «Уточнення видового складу 

ентомофагів шкідників багаторічних насаджень зони Лісостепу 

Правобережжя України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і 

карантину рослин, протокол №5 від 4.02.2014 р.) 

  Асистент Фоменко О.О. «Біологічне обґрунтування заходів захисту 

яблуні в розсаднику від садових трубковертів в умовах 

Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри захисту і карантину рослин, протокол № 5 від 4.02.2014 р.) 

0116U003207  

Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

Уточнення видового складу основних 

шкідників, збудників хвороб і бур’янів 

та удосконалення систем захисту 

сільськогосподарських культур від них в 

умовах Правобережного Лісостепу 

України (Затверджено вченою радою 

факультету плодоовочівництва, екології  

і захисту рослин, протокол №5 від 

5.03.2014 р.) 

 

Канд. с.-г. н., професор Шевченко Ж.П. «Біоекологія переносників 

вірусних і мікоплазмових хвороб зернових колосових культур в 

сучасних умовах землекористування Лісостепу і Степу України» 

 (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, 

протокол № 5 від 4.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент  Мостов’як С.М. «Екологічне обгрунтування 

динаміки чисельності ентомокомплексів  в екосистемах різного 

антропічного навантаження» (Затверджено на засіданні кафедри 

захисту і карантину рослин, протокол № 5 від 4.02.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент  Мостов’як І.І. «Біологічні основи зменшення 

шкідливості хвороб пшениці озимої спричинених збудниками різної 

етіології в умовах Правобережного Лісостепу України» 

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, 

протокол № 5 від 4.02.2014 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Сухомуд О.Г. «Вплив агроекологічних факторів на 

продуктивність сортів пшениці та розвиток шкідників і збудників 

хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на 

засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол № 3 від 

2.03.2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Адаменко Д.М. «Вплив агротехнічних та 

хімічних методів регулювання рівня присутності бур’янових 

угрупувань в посівах основних с.-г. культур в умовах Правобережного 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і 

карантину рослин, протокол № 3 від  2.03.2015 р.) 

  Асистент Жиляк Т.Г. «Синтез і термічні перетворення 

карбамідофосфатів d-металів» (Затверджено на засіданні кафедри 

захисту і карантину рослин, протокол № 3 від 2.03.2015 р.) 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності 

0108U009772                    

Розробка методологiчних 

пiдходiв і практичного 

механiзму екологiчно-

збалансованого 

природокористування у сферi 

аграрного виробництва 

 Доктор  геогр. н., професор Сонько С.П. «Дослідження типології 

сільського господарства України з метою розробки екологічно-

толерантних агроекосистем» (Затверджено на засіданні кафедри 

екології та БЖД протокол №7 від 25.02.2016 р.) 

  Доктор геогр. н., професор Кисельов Ю.О. «Дослідження природних 

ландшафтів України з метою вдосконалення агрокліматичного 

районування» (Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД 

протокол №7 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. вет. н., доцент Дубiн О.М. «Якість продукції тваринництва 

залежно вiд екологічних характеристик кормів та стану довкілля» 

(Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД, протокол №8 від 

05.03.2014 р.)  

  Канд. біол. н., доцент Суханова І.П. «Інформаційно-ресурсна концепція 

формування фітоценозів» (Затверджено на засіданні кафедри екології та 

БЖД, протокол №8 від 05.03.2014 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Гурський І.М. «Напрямки підвищення 

споживацької та екологічної якості продукції тваринництва» 

(Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД, протокол №8 від 

05.03.2014 р.) 

 
  Канд. с.-г. н., доцент Балабак А.В.  «Дослідження впливу різноманітних 

факторів середовища при вирощуванні декоративних, плодово-ягідних 

та горіхоплідних культур за умов екологічної конверсії» (Затверджено 

на засіданні кафедри екології та БЖД протокол №7 від 25.02.2016 р.) 

 

 

 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач  Василенко О.В.  «Обґрунтування прийомів 

екологічної конверсії за вирощування овочевих та пряно-смакових 

культур» (Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД протокол 

№7 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Цигода В.С. «Наукове обгрунтування підвищення 

стійкості агроекосистем в умовах Правобережного Лісостепу України» 

(Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД протокол №7 від 

25.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Пушкарьова Т.М. «Взаємний алелопатичний 

вплив екзаметаболітів монодомінантних фітоценозів сільсько-

господарських культур та сегетальних бур’янів» (Затверджено на 

засіданні кафедри екології та БЖД протокол №7 від 25.02.2016 р.) 

  Канд. е. н., викладач Щетина М.А. «Еколого-економічні проблеми 

використання земельних ресурсів» (Затверджено на засіданні кафедри 

екології та БЖД протокол №7 від 25.02.2016 р.) 
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 Кафедра овочівництва 

0116U003207             

Оптимізація  використання 

природного  і ресурсного 

потенціалу  агроекосистем 

Правобережного  Лісостепу 

України 

Використання біологічного потенціалу 

овочевих, баштанних, лікарських рослин 

і картоплі на основі інноваційних 

технологій в Лісостепу України 

(Затверджено на вченій раді факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту 

рослин, протокол №5 від 5.03.2014 р.) 

Доктор с.-г. наук професор  Улянич О.І. «Науково-теоретичне 

обґрунтування інноваційних технологій зеленних, пряно-ароматичних 

овочевих рослин та картоплі за умов краплинного зрошення в 

Правобережному Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри овочівництва, протокол № 11 від 26.02. 2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Ковтунюк З.І. «Науково-теоретичні основи 

інноваційних технологій окремих видів капусти в Правобережному 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри овочівництва, 

протокол №1 від  3.02.2011 р ) 

  Канд. с.-г. н., доцент Слободяник Г.Я.  «Науково-теоретичні основи 

інноваційних технологій вирощування овочевих рослин родин 

Asparagaceael i Alliaceael в умовах Правобережного Лісостепу 

України» (Затверджено на засіданні кафедри овочівництва,  протокол 

№11 від 26.02. 2014 р.  ) 

  Канд. с.-г. н., доцент Тернавський А.Г. «Удосконалення прийомів 

технології вирощувння огірка на вертикальній шпалері та гарбузових 

культур за умов краплинного зрошення» (Затверджено на засіданні 

кафедри овочівництва, протокол № 11 від 26.02. 2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Щетина С.В. «Технологічна оцінка елементів 

вирощування овочевих культур за умов краплинного зрошення» 

(Затверджено на засіданні кафедри овочівництва, протокол № 11 від 

26.02. 2014 р.). 

  Канд. с.-г. н., доцент Накльока О.П. «Удосконалення технології 

вирощування перцю солодкого в умовах Правобережного Лісостепу 

України» (Затверджено на засіданні кафедри овочівництва, протокол № 

11 від 26.02. 2014 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Кецкало В.В. «Технологічна оцінка окремих 

елементів вирощування салату посівного, моркви столової, буряку 

столового та петрушки коренеплідної за умов краплинного зрошення у 

Правобережному Лісостепу України»  (Затверджено на засіданні 

кафедри овочівництва, протокол № 11 від 26.02.2014 р. ) 

  Канд. с.-г. н., старший викладач Воробйова Н.В. «Удосконалення 

технології вирощування культур родини Пасльонових у 

Правобережному Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри овочівництва, протокол № 6  від 16.02.2016 р.  ) 

 Створення сучасних 

конкурентоспроможних сортів і гібридів 

овочевих рослин (Затверджено на вченій 

раді факультету плодоовочівництва, 

екології та захисту рослин, протокол №5 

від 5.04.2014 р.) 

Доктор с.-г. наук, професор Улянич О.І.  «Створення сортів  зеленних і 

цибулевих рослин і ведення елітного насінництва науковцями кафедри» 

(Затверджено на засіданні кафедри овочівництва, протокол № 11 від 

26.02. 2014 р. ) 

Кафедра плодівництва і виноградарства 

0111U001928                    

Удосконалення існуючих і 

розробка нових технологій 

вирощування садивного 

матеріалу, плодів, ягід та 

винограду     в Правобережному 

Лісостепу України 

 Доктор с.-г. наук, професор Мельник О.В. «Удосконалення технологій 

вирощування, післязбиральної обробки та зберігання плодів і садивного 

матеріалу» (Затверджено на засіданні кафедри плодівництва і 

виноградарства, протокол №11 від 17.03.2016 р.) 

 

  Доктор с.-г. н., професор Заморський В.В. «Удосконалення сортименту 

й елементів технології вирощування плодів і ягід»  (Затверджено на 

засіданні кафедри плодівництва і виноградарства, протокол №11 від 

17.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Майборода В.П. «Удосконалення технології 

вирощування садивного матеріалу для інтенсивних плодових 

насаджень» (Затверджено  вченою радою університету, протокол №4 

від 12.12.2011 р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Яковенко Р.В. «Агроекологічні основи 

підвищення продуктивності яблуні і груші за оптимізації родючості 

ґрунту» (Затверджено вченою радою університету, протокол №4 від 

22.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент  Головатий П.А. «Удосконалення сортименту і 

конструкцій плодових насаджень в ЛісостепуУкраїни»  (Затверджено 

на засіданні кафедри плодівництва і виноградарства, протокол  №11 від 

17.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Буцик Р.М. «Удосконалення сортименту і 

технології вирощування винограду і суниць у закритому і відкритому 

ґрунті»  (Затверджено на засіданні кафедри плодівництва і 

виноградарства, протокол  №11 від 17.03.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н. Слободяник Л.М.  «Наукове обгрунтування та створення 

високопродуктивного сортименту плодових культур, адаптованих до 

умов Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри 

плодівництва і виноградарства, протокол  №11 від 17.03.2016 р.)  

  Викладач  Чаплоуцький А.М.  «Продуктивність насаджень яблуні 

залежно від способу та строку обрізування крони»   (Затверджено 

вченою радою університету, протокол №4 від 11.03.2011 р.) 

  Викладач  Шарапанюк О.С. «Продуктивність відсадкового маточника 

підщеп яблуні залежно від субстрату й обробки регулятором росту в 

Правобережному ЛісостепуУкраїни» (Затверджено вченою радою 

університету, протокол №5 від 10.12.2013 р.) 

Кафедра садово-паркового господарства 

0116U003207                   
Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

 Інтродукція, адаптація, селекційні 

напрямки та еколого-біологічні 

особливості вирощування декоративних, 

лісових та плодово-ягідних рослин 

(Затверджено вченою радою факультету 

лісового і садово-паркового 

господарства, протокол №4 від 

29.02.2016 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Поліщук В.В. «Антропоадаптивний потенціал 

представників Magnoliophyta з метою використання їх в сільському 

господарстві і декоративному садівництві» (Затверджено на засіданні 

кафедри садово-паркового господарства, протокол №8 від 19.02.2016 

р.) 
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   Канд. с.-г. н., доцент Величко Ю.А. «Інтродукція та адаптація 

Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. в умовах ботанічного 

розсадника кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС» 

(Затверджено на засіданні кафедри садово-паркового господарства, 

протокол №8 від 19.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Мамчур Т.В. «Вивчення рослин наукового 

гербарію УНУС в історичному аспекті та в порівнянні із сучасним 

фіторізноманіттям» (Затверджено на засіданні кафедри садово-

паркового господарства, протокол №8 від 19.02.2016 р.) 

  Канд. біол. наук, доцент Парубок М.І. «Інтродукція видів роду Горицвіт 

(Adonis L.) в умовах ботанічного розсадника кафедри садово-паркового 

господарства Уманського НУС» (Затверджено на засіданні кафедри 

садово-паркового господарства, протокол  №10 від 19.03.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Пушка І.М. «Види родини Rosaceae та їх 

використання в садівництві України» (Затверджено на засіданні 

кафедри садово-паркового господарства,  протокол №10 від 19.03.2014 

р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Тисячний О.П. «Інтродукція та адаптація 

декоративних рослин» (Затверджено на засіданні кафедри садово-

паркового господарства, протокол №10 від 19.03.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Осіпов М.Ю. «Паркові та лісові насадження 

Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні 

кафедри садово-паркового господарства,  протокол  №8 від  19.02.2016 

р.) 
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 0111U001928        

Удосконалення існуючих і 

розробка нових технологій 

вирощування садивного 

матеріалу, плодів, ягід та 

винограду в Правобережному 

Лісостепу України 

Інтродукція, адаптація, селекційні 

напрямки та еколого-біологічні 

особливості вирощування декоративних, 

лісових та плодово-ягідних рослин 

(Затверджено вченою радою факультету 

лісового і садово-паркового 

господарства, протокол №4 від 

29.02.2016 р.) 

Доктор с.-г. наук, професор Балабак А.Ф. «Інтродукція та вирощування 

саджанців вічнозелених декоративних рослин для озеленення» 

(Затверджено на засіданні кафедри садово-паркового господарства, 

протокол №8 від 19.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Варлащенко Л.Г. «Інтродукція та адаптація 

декоративних жимолостей і використання їх в озелененні». 

(Затверджено на засіданні кафедри садово-паркового господарства, 

протокол №11 від 31.08.2015 р.) 
  Канд. с.-г. н., доцент Заморський О.О. «Біологічні особливості 

розмноження декоративних видів яблуні та їх використання в 

озелененні населених місць». (Затверджено на засіданні кафедри 

садово-паркового господарства, протокол №10 від 19.03.2014 р.) 
  Канд. с.-г. н., викладач Пиж’янова А.А. «Декоративні властивості видів 

і форм роду ліщина Corylus L. та використання їх в озелененні 

населених місць» (Затверджено на засіданні кафедри садово-паркового 

господарства, протокол №8 від 19.02.2016 р.) 

0116U003209        

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі 

Актуальні проблеми викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін в 

аграрному вищому навчальному закладі 

(Затверджено вченою радою факультету 

лісового і садово-паркового 

господарства, протокол №4 від 

29.02.2016 р.) 

Асистент Харченко Н.І. «Формування художньо-проектної 

компетентності майбутнього дизайнера ландшафту у процесі фахових 

дисциплін» (Затверджено на засіданні кафедри садово-паркового 

господарства, протокол №8 від 19.02.2016 р.) 

Кафедра лісового господарства 

0116U003207            

Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

Вивчення еколого-біологічних 

особливостей аборигенних та 

інтродукованих деревних, кущових і 

трав’янистих рослин, способів  

розмноження та їх господарське 

використання у  Правобережному 

Доктор с.-г. н., професор Шлапак В.П. «Вивчення еколого-біологічних 

особливостей аборигенних та інтродукованих деревних, кущових і 

трав’янистих рослин, способів  розмноження та їх господарське 

використання у  Правобережному Лісостепу та Степу України». 

Теоретичні основи моніторингу таксації та інвентаризації багаторічних 

насаджень в історичних парках України (Затверджено на засіданні 
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 0111U001928       

Удосконалення існуючих та 

розробка нових технологій 

вирощування садивного 

матеріалу, плодів, ягід і 

винограду в Правобережному 

Лісостепу України 

Лісостепу та Степу України 

(Затверджена протоколом № 1 від 31 

серпня 2015 р.) 

кафедри лісового господарства, протокол  № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

 

  Канд. с.-г. н., доцент Шемякін М.В. «Вивчення режиму зрошення та 

водного балансу інтенсивних насаджень яблуні у садівництві 

Центрального Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри 

лісового господарства, протокол  № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Кирилюк В.П. «Оптимізація водоспоживання 

сільськогосподарських культур в зоні Правобережного Лісостепу 

України» (Затверджено на засіданні кафедри лісового господарства, 

протоколом № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Коваль С.А. «1 Лісівничо-селекційні основи 

вирощування високопродуктивних насаджень дуба звичайного в 

Правобережному Лісостепу України. 2. Вирощування садивного 

матеріалу лісових і декоративних культур в Уманському НУС» 

(Затверджено на засіданні кафедри лісового господарства, протокол № 3 

від 19 листопада 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Курка С.С. «Аутеологія, розмноження та 

лісоценотична роль Sophora japonica L. у Правобережному Лісостепу та 

Степу України» (Затверджено на засіданні кафедри лісового 

господарства, протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Козаченко І.В. Експлуатаційні та біотехнічні 

заходи в мисливському господарстві в Правобережній Україні 

(Затверджено на засіданні кафедри лісового господарства, протокол № 3 

від 19 листопада 2015 р.)  
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   Канд. с.-г. н., доцент Іщук Г.П. «Біоекологічні особливості деревних і 

кущових рослин інтродукованих у Правобережному Лісостепу України 

та перспективи використання їх у культурі» (Затверджено на засіданні 

кафедри лісового господарства,  протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Остапчук О.С «Агротехнологічні прийоми 

створення і вирощування лісових культур дуба звичайного (Quercus 

robur L.) в Південній частині Правобережного Лісостепу України 

господарство» (Затверджено на засіданні кафедри лісового 

господарства, протокол  № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Баюра О.М. «Ясен звичайний Fraxinus excelsior L. 

та його форми: біоекологія, розмноження та використання в 

Правобережному Лісостепу України». (Затверджено на засіданні 

кафедри лісового господарства, протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Викладач Шпак В.П. «Вирощування дуба червоного  в умовах 

Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри 

лісового господарства, протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Кульбіцький В.Л. «Еколого-біологічні особливості 

інтродукованих видів роду катальпа (Catalpa Scop) в Правобережному  

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри лісового 

господарства, протокол  № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. біол. н., доцент Вітенко В.А. «Теоретичні та прикладні аспекти 

репродукції і культивування формового різноманіття Morus Alba L. в 

умовах Правобережного Лісостепу України і використання його в 

озелененні»  (Затверджено на засіданні кафедри лісового господарства, 

протокол   № № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд біол. н., ст. викладач Мазуренко В.Д. «Біологічні та екологічні 

властивості видів і форм роду Robinia L. в умовах Правобережного 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри лісового 

господарства, протокол   № 1 від 31 серпня 2015 р.) 
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   Канд. біол. н., викладач Адаменко С.А. «Біоекологічні особливості 

Pinus nigra Agn. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу 

України» (Затверджено на засіданні кафедри лісового господарства, 

протокол   № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Канд. с.-г. н., викладач Іващенко І.Є. «Thuja plicata Donn ех D. Don та її 

декоративні форми в Правобережному Лісостепу України (біологія, 

екологія, розмноження, використання)» (Затверджено на засіданні 

кафедри лісового господарства, протокол   № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

  Викладач Марно-Куца О.Ю. «Зелені насадження населених місць 

Черкащини: сучасний стан та перспективи розвитку» (Затверджено на 

засіданні кафедри лісового господарства, протокол № 1 від 31 серпня 

2015 р.) 

  Викладач Запливана Ю.А. «Інтродукція видів і сортів роду Heuchera L. 

у Правобережному Лісостепу України (онтоморфогенез, розмноження, 

успішність інтродукції, декоративність)» (Затверджено на засіданні 

кафедри лісового господарства, протоколом № 1 від 31 серпня 2015 р.) 

Кафедра фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін 

0116U003209        

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Формування фізкультурно-спортивної 

активності студентів в процесі занять 

фізичною культурою і спортом 

(Затверджено вченою радою факультету 

лісового і садово-паркового 

господарства, протокол №4 від 

29.02.2016 р.) 

Канд. пед. н., доцент Чорнобаб І.Ф. «Формування фізкультурно-

спортивної активності студентів в процесі занять настільним тенісом» 

(Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-

педагогічних дисциплін, протокол №4 від 19.11.2015 р. ) 

  Канд. пед. н., доцент Шевчук Т.О. «Теоретико-методичні засади 

формування емоційної культури студентів вищих аграрних закладів» 

(Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-

педагогічних дисциплін, протокол №4 від 19.11.2015 р. ) 

  Канд. псих. н., доцент Осадча Л.А. «Психологічні аспекти підготовки 

менеджерів» (Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання 

та психолого-педагогічних дисциплін,  протокол № 4 від 19.11.2015 р.) 
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   Ст. викладач Миронюк В.А. «Психофізіологічні особливості 

нейродинамічних функцій у спортсменів-дзюдоїстів» (Затверджено на 

засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних 

дисциплін,  протокол № 4  від 19.11.2015 р. ) 

  Ст. викладач Тихомирова М.П. «Організація занять з фізичного 

виховання студентів спеціальних медичних груп» (Затверджено на 

засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних 

дисциплін,  протокол № 4 від 19.11.2015 р. ) 

  Ст. викладач  Бурба В.І. «Формування фізкультурно-спортивної 

активності студентів в процесі занять гирєвим видом спорту» 

(Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-

педагогічних дисциплін, протокол № 4 від 19.11.2015 р. ) 

  Ст. викладач Голубєв Ю.В. «Формування фізкультурно-спортивної 

активності студентів в процесі занять настільним тенісом» 

(Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-

педагогічних дисциплін, протокол № 4 від 19.11.2015 р.) 

  Викладач Гребінюк Н.М. «Особливості процесів сприйняття 

спрортсменів у ігрових видах спорту ( на прикладі баскетболу) 

(Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-

педагогічних дисциплін,  протокол № 4 від 19.11.2015 р.) 

  Викладач  Колібабчук В.В. «Розвиток і визначення координаційних 

здібностей юних борців» (Затверджено на засіданні кафедри фізичного 

виховання та психолого-педагогічних дисциплін, протокол № 4 від 

19.11.2015 р.)  

  Викладач  Якушечкін В.В. «Технологічний підхід до формування й 

реалізації змісту фізичного виховання студентів» (Затверджено на 

засіданні кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних 

дисциплін, протокол № 4 від 19.11.2015 р.) 
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 Кафедра математики та фізики 

0116U003209                      

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Дифеоморфізми ріманових та 

афіннозв’язних просторів     

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету,  протокол  

№4  від  5.02.2015 р.) 

Канд. ф.-м. н., доцент  Березовський В.Є. «Дифеоморфізми ріманових 

та афіннозв’язних просторів» (Затверджено на засіданні кафедри 

математики і фізики,  протокол №5 від 4.12.2015 р.) 

 Теоретико-методичні засади викладання 

природничо-математичних дисциплін 

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету, протокол 

№4 від 5.02.2015 р.) 

Канд. пед. н., доцент Миколайчук М.Н. «Науково-методичні засади 

викладання фізики та основ біофізики в аграрних ВНЗ» (Затверджено 

на засіданні кафедри математики і фізики,  протокол  №5  від  4.12.2015 

р.) 

  Канд. ф.-м. н., доцент Ковальов Л.Є. «Науково-методичні засади 

застосування комп’ютерних технологій при викладанні фізико-

математичних дисциплін і вищій школі» (Затверджено на засіданні 

кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.) 

  Викладач Лещенко С.В. «Методичні підходи до організації 

індивідуального і групового навчання математики студентів вищіх 

аграрних навчальних закладів» (Затверджено на засіданні кафедри 

математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.) 

  Викладач Ненька Р.В. «Педагогічні основи міжпредметних зв’язків 

викладання фізики і математики в аграрних вищих навчальних 

закладах» (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, 

протокол №5 від 4.12.2015 р.). 
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  Дослідження фізичних властивостей 

неорганічних і органічних 

напівпровідників, молекулярних і рідких 

кристалів та застосування фізичних 

методів дослідження якості харчових 

продуктів (Затверджено вченою радою 

інженерно-технологічного факультету, 

протокол №4 від 5.02.2015 р.) 

Канд. ф.-м. н., доцент Побережець І.І. «Дослідження фізичних 

властивостей органічних напівпровідників, молекулярних кристалів і 

рідких кристалів та застосування фізичних методів дослідження якості 

харчових продуктів» (Затверджено на засіданні кафедри математики і 

фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.) 

 

  Канд. т. н., ст. викладач Побережець І.І. «Дослідження фізичних 

властивостей органічних напівпровідників, молекулярних і рідких 

кристалів та застосування фізичних методів дослідження якості 

харчових (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, 

протокол №5 від 4.12.2015 р.) 

  Канд. ф.-м. н., доцент Ковальов Л.Є. «Дослідження фізичних 

властивостей монокристалів високоомного селеніду цинку» 

(Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 

від 4.12.2015 р.) 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці 

0116U003208   

Розробка технологій зберігання 

і переробки продуктів 

рослинництва 

Обґрунтування напрямків зменшення 

витрат теплової та електричної енергії в 

спорудах закритого ґрунту (Затверджено 

вченою радою інженерно-

технологічного факультету,  протокол  

№ 5 від 25.02.2016 р. ) 

Канд. т. н., доцент  Кепко О.І. «Застосування енергозберігаючих 

технологій в СЗГ» (Затверджено на засіданні кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р. ) 

  Доктор т. н., професор  Федоров В.Г «Застосування енергозберігаючих 

технологій в СЗГ»  (Затверджено на засіданні кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р. ) 

 Розробка новітніх технологій  переробки 

сільськогосподарської продукції 

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету, протокол 

№5 від 25.02.2016 р. ) 

Викладач Головкіна Л.І. «Удосконалення технології виготовлення 

консервів з молодої картоплі» (Затверджено на засіданні кафедри 

прикладної інженерії та охорони праці, протокол №5 від 26.02.2016 р.) 
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 0116003209  

Методологічні та організаційні 

аспекти досліджень у галузі 

соціальних, гуманітарних та 

природничих наук в аграрному 

вищому навчальному закладі   

Розробка методологічних аспектів 

викладання технічних дисциплін 

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету, протокол № 

5 від 25.02.2016 р. ) 

Викладач Журило С.В. «Організація інформаційного забезпечення 

управління підприємствами»  (Затверджено на засіданні кафедри 

прикладної інженерії та охорони праці,  протокол  № 5 від 26.02.2016 р. 

) 

  Канд. пед. н. доцент Мамелюк Н.С. «Методика та методологія сучасної 

загально-інженерної  підготовки студентів» (Затверджено на засіданні 

кафедри прикладної інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 

26.02.2016 р. ) 

0116U003207  

Оптимізація використання 

природного і ресурсного 

потенціалу агроекосистем 

Правобережного Лісостепу 

України 

Розробка новітніх технологій 

виробництва сільськогосподарських 

культур (Затверджено вченою радою 

інженерно-технологічного факультету, 

протокол № 5 від 25.02.2016 р. ) 

Канд. с.-г. н., доцент Березовський А.П. «Агроекологічні умови 

формування високоякісного насіння ріпаку озимого та ярого в умовах 

Південного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри 

прикладної інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент  Накльока Ю.І. «Системи зяблевого обробітку 

ґрунту в сівозміні» (Затверджено на засіданні кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р. ) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Трус О.М. «Зміна гумусового стану 

чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за 

тривалого застосування добрив» (Затверджено на засіданні кафедри 

прикладної інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Прокопенко Е.В. «Ефективність застосування 

добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного 

Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці, протокол № 5 від 26.02.2016 р. ) 
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 Кафедра процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва 

0113U002614           

Дослідження механізованих 

процесів агропромислового 

виробництва 

Дослідження механізованих процесів з 

обробітку ґрунту і подрібнення 

рослинної маси в садівництві та 

рослинництві (Затверджено вченою 

радою інженерно-технологічного 

факультету, протокол № 5 від 25.02.2016 

р.) 

Канд. т. н., доцент Войтік А.В. «Дослідження процесів та параметрів 

робочих органів ґрунтообробних знарядь» (Затверджено на засіданні 

кафедри процесів, машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 

16.03.2015 р.) 

  Канд. т. н., доцент Пушка О.С. «Поліпшення паливно-економічних та 

екологічних показників ґрунтообробних МТА» (Затверджено на 

засіданні кафедри процесів, машин та обладнання АПВ, протокол № 9 

від 16.03.2015 р.) 

  Канд. т. н., доцент Невзоров А.В. «Аналіз та прогнозування технічної 

надійності механізованих процесів з обробітку грунту та подрібнення 

рослинної маси» (Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин та 

обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Канд. т. н. доцент Ковальчук Ю.О. «Підвищення ефективності 

застосування поверхневого лазерного зміцнення робочих органів 

ґрунтообробних машин» (Затверджено на засіданні кафедри процесів, 

машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Канд. т. н. доцент Кравченко В.В. «Дослідження параметрів робочих 

органів машин для подрібнення рослинної маси» (Затверджено на 

засіданні кафедри процесів, машин та обладнання АПВ, протокол № 9 

від 16.03.2015 р.) 

  Канд. т. н. доцент Дідур В.В. «Удосконалення системи технічного 

забезпечення роботоздатності машин для обробітку грунту та 

подрібнення рослинної маси»  (Затверджено на засіданні кафедри 

процесів, машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Канд. п. н. доцент Мелентьєв О.Б. «Удосконалення конструкцій 

ґрунтообробних машин» (Затверджено на засіданні кафедри процесів, 

машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

 
  Доктор т. н. професор Войтюк В.Д. «Теоретичне обґрунтування 

системи технічного сервісу сільськогосподарської техніки» 

(Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин та обладнання 

АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 
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   К.т.н. ст.  викладач Лісовий І.О. «Аналіз та оптимізація механізованих 

процесів в агропромисловому виробництві під час взаємодії робочих 

органів з поверхнею поля» (Затверджено на засіданні кафедри процесів, 

машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Канд. с.-г. н. ст. викладач Головатюк А.А. «Дослідження процесу 

роботи та удосконалення конструктивних параметрів плуга-копача» 

(Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин та обладнання 

АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

 

  Канд. т. н., викладач  Оляднічук Р.В. «Дослідження показників роботи 

ґрунтообробних МТА в умовах господарств Лісостепової зони» 

(Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин та обладнання 

АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Викладач Вихватнюк Р.В. «Розробка засобів автоматизації 

проектування механізованих процесів у садівництві та рослинництві з 

використанням IT-технологій» (Затверджено на засіданні кафедри 

процесів, машин та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Викладач Кутковецька Т.О. «Розробка техніко-економічних критеріїв 

оцінки роботи машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з 

обробітку грунту»  (Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин 

та обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

  Викладач Худік Л.М. «Обґрунтування технологій виробництва 

продукції садівництва та рослинництва за різних способів обробітку 

ґрунту» (Затверджено на засіданні кафедри процесів, машин та 

обладнання АПВ, протокол № 9 від 16.03.2015 р.) 

Кафедра технології зберігання і переробки зерна 

0116U003208   

Розробка технологій зберігання 

і переробки продуктів 

рослинництва 

Розробка інноваційних і 

конкурентоспроможних технологій 

післязбиральної обробки, зберігання і 

переробки зерна та насіння залежно від 

умов вирощування і технологій 

виробництва  (Затверджено вченою радою 

інженерно-технологічного факультету, 

протокол №6 від 17.02.2014 р.) 

Канд. техн. н., доцент Євчук Я.В. «Розробка технології виробництва 

нових видів харчових продуктів із використанням нетрадиційної 

сировини підвищеної біологічної цінності»  (Затверджено на засідання 

кафедри технології зберігання і переробки зерна, протокол № 15 від 

1.04.2014 р.) 
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   Канд. техн. н., ст. викладач Улянич І.Ф.  «Удосконалення технології 

комбікормового виробництва з використанням нетрадиційної 

сировини»  (Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і 

переробки зерна, протокол № 6 від 19.11.2015 р.) 

   Викладач Ткаченко Г.В. «Розробка режимів, способів сушіння та умов 

зберігання зерна» (Затверджено на засідання кафедри технології 

зберігання і переробки зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

   Викладач Єремеєва О.А. «Удосконалення технології виробництва 

борошна із зерна пшениці» (Затверджено на засідання кафедри 

технології зберігання і переробки зерна,  протокол  № 8  від  26.02.2016 

р.) 

 Технологічна оцінка зерна нових сортів 

зернових і круп’яних культур з метою 

визначення придатності для переробки 

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету, протокол 

№6  від 17.02.2014 р.) 

Канд. с.-г. н., доцент Гайдай Г.С. «Технологічна оцінка зерна пшениці»  

(Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і переробки 

зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Герасимчук О.П. «Технологічна оцінка 

придатності зернових і зернобобових культур для переробки» 

(Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і переробки 

зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., доцент Новак Л.Л. «Технологічні властивості зерна 

сільськогосподарських культур залежно від умов вирощування» 

(Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і переробки 

зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Дрозд О.О. «Удосконалення технології 

зберігання яблук із застосуванням післязбиральної обробки 1-МЦП» 

(Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і переробки 

зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Костецька К.В. «Технологічна оцінка 

районованих і перспективних сортів зернових культур з метою 

визначення придатності їх до переробки» (Затверджено на засідання 

кафедри технології зберігання і переробки зерна, протокол № 8 від 

26.02.2016 р.) 
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  Вивчення передумов формування якості 

зерна пшениць та обґрунтування і 

розроблення режимів його переробки 

(Затверджено вченою радою інженерно-

технологічного факультету, протокол № 5 

від 25.02.2016 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Осокіна Н.М. «Технологічні властивості зерна 

пшениці спельти озимої залежно від умов вирощування і тривалості 

зберігання» (Затверджено на засідання кафедри технології зберігання і 

переробки зерна, протокол № 15 від 1.04.2014 р.) 

  Канд. т с.-г. н., доцент Любич В.В. «Передумови формування якості 

зерна пшениць та продуктів його переробки» (Затверджено на засідання 

кафедри технології зберігання і переробки зерна, протокол № 6 від 

19.11.2015 р.) 

  Викладач Новіков В.В. «Удосконалення технології виробництва 

круп’яних продуктів із зерна пшениць і тритикале» (Затверджено на 

засідання кафедри технології зберігання і переробки зерна, протокол № 

8 від 26.02.2016 р.) 

 

Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів 

0116U003208                  

Розробка технологій зберігання 

і переробки продуктів 

рослинництва    

Розробка сучасної технології зберігання 

плодів та овочів (Затверджено вченою 

радою інженерно-технологічного 

факультету,  протокол   №6 від 

17.02.2014 р.) 

Канд. с.-г. н., доцент Заморська І.Л. «Теоретичне обґрунтування 

формування та збереження якості ягід суниці» (Затверджено на 

засіданні кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, 

протокол №2  від 18.09.2012 р.) 

  Ст. викладач Харченко З.М. «Зберігання кабачків і аличі та 

використання їх для виготовлення нових видів консервів» (Затверджено 

на засіданні кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, 

протокол №10  від 24.03.2014 р.) 

  Викладач Миронюк С.С. «Удосконалення технологій зберігання 

баклажанів та виробництва закусочних консервів на їх основі» 

(Затверджено на засіданні вченої ради УДАУ,  протокол №2 від 

24.11.2005 р.) 

  Канд. с-г. наук, доцент   Василишина О.В. «Удосконалення технології 

зберігання і переробки плодів вишні»  (Затверджено вченою радою 

інженерно-технологічного факультету,   протокол  №4    від  07.04.2004 

р.) 
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   Викладач  Пиркало В.В. «Удосконалення технології зберігання 

кісточкових з післязбиральною обробкою інгібітором біосинтезу 

етилену» (Затверджено на засіданні міжкафедрального науково-

методичного семінару, протокол №1  від 07.02.2011 р.) 

 Розробка технологій раціонального 

використання плодів та овочів 

(Затверджено вченою радою  інженерно-

технологічного факультету, протокол 

№6 від 17.02.2014 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Токар А.Ю. «Розроблення комбінованих 

харчових продуктів із застосуванням рослинних інгредієнтів» 

(Затверджено на засіданні кафедри 11.02.2016 р., протокол №8) 

  Канд. с.-г. н., доцент Матенчук Л.Ю. «Якість овочево-фруктових соків і 

пюре залежно від умов отримання та зберігання сировини» 

(Затверджено на засіданні вченої ради УНУС,  протокол № 7 від 

13.06.2013 р.) 

  Викладач Волкова Т.В. «Підвищення біологічної цінності овочевих 

консервів з використанням нетрадиційної сировини» (Затверджено на 

засіданні кафедри, протокол №8 від  11.02.2016 р.) 

 

 

  Канд. с.-г. н., доцент Калайда К.В. «Формування та збереження 

споживної цінності плодів актинідії та продуктів їхньої переробки»  

(Затверджено на засіданні вченої ради УНУС,  протокол № 7 від 

13.06.2013 р.) 

 Розробка технології напоїв підвищеної 

біологічної цінності    (Затверджено 

вченою радою факультету інженерно-

технологічного факультету, протокол 

№6 від  17.02.2014 р.) 

Доктор с.-г. н., професор Токар А.Ю. «Удосконалення технології 

некріплених виноматеріалів і розширення асортименту плодово-ягідних 

вин» (Затверджено на засіданні кафедри,  протокол №8 від 11.02.2016 

р.) 

  Канд. тех. н., доцент   Гайдай І.В. «Розробка технології плодово-ягідних 

алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності»   (Затверджено на 

засіданні вченої ради УНУС, протокол №6 від 15.06.2011 р.) 
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  Розробка рецептури та технології 

виготовлення нових продуктів з 

продукції овочівництва та рослинництва 

з покращеними біологічними 

властивостями (Затверджено вченою 

радою факультету інженерно-

технологічного факультету,    протокол 

№ 6 від 17.02.2014 р.) 

Канд. с.-г. н., ст. викладач Чернега А.О. «Якісні показники ягідних 

культур за використання хімічних та біологічних препаратів» 

(Затверджено на засіданні кафедри технології зберігання і переробки 

плодів та овочів, протокол № 10  від 24.03.2014 р.) 

  Канд. с.-г. н., ст. викладач Заболотна А.В. «Біологічні дослідження в 

галузі при виготовленні замороженої продукції» (Затверджено на 

засіданні кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, 

протокол № 10 від 24.03.2014 р.) 
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дослідження фонду музейної кімнати «Библіотека Уманскаго средняго 

училища садоводства и земледълія». Проект «Імена великих і 
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