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Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Прокопчук
Сергій
Васильович

Встановити ефективність післядії різноудобрених сидеральних 
парів.

Рассадіна Ірина 
Юріївна

Обґрунтувати і розробити систему удобрення ячменю ярого 3 
підсівом конюшини за різного насичення польової сівозміни 
органічними і мінеральними добривами.
Кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин

Даценко Анна 
Андріївна

Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних препаратів у 
технології вирощування гречки в Правобережному Лісостепу 
України.

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
Василенко
Ольга
Володимирівна

Обґрунтування прийомів екологічної конверсії за вирощування 
овочевих і пряно-смакових культур.

Пушкарьова
Тетяна
Миколаївна

Взаємний алелопатичний вплив екзаметаболітів монодомінантних 
фітоценозів сільсько-господарських культур та сегетальних 
бур’янів.

Балабак Алла 
Василівна

Дослідження впливу різноманітних факторів середовища при 
вирощуванні декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних 
культур за умов екологічної конверсії.

Щетина
Марина
Анатоліївна

Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів.

Нікітіна Ольга 
Володимирівна

Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування калійних 
добрив у польовій сівозміні.

Кафедра захисту і карантину рослин
Фоменко
Олександр
Олександрович

Біологічне обґрунтування заходів захисту яблуні в розсаднику від 
садових трубковертів в умовах Правобережного Лісостепу 
України.



Кафедра рослинництва
Кравченко
Віталій
Станіславович

Оптимізація технології вирощування сортів пшениці ярої у 
південній частині Правобережного Лісостепу України.

Третьякова
Світлана
Олексіївна

Оптимізація елементів технології вирощування пшениці у 
південній частині Правобережного Лісостепу України.

Проходько
Віталій
Олександрович

Ріст і продуктивність змішаних посівів кукурудзи 3 
високобілковими культурами на силос.

Калієвська Інна 
Анатоліївна

Оптимізація заходів технології вирощування сої у південній 
частині Лісостепу України.

Кафедра загального землеробства
Борисенко
Віталій
Володимирович

Продуктивність різностиглих гібридів соняшника залежно від 
густоти посіву та ширини міжрядь у Лісостепу Правобережному.

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
Михайлишина
Любов
Василівна

Системи автоматизації управління навчальним процесом

Ліщук Роман 
Ігорович Цифрова обробка сигналів та розпізнавання образів.

Миколайчук
Ярослав
Леонідович

Інформаційне забезпечення управління виробництвом 
сільськогосподарської продукції.

Шаймухамєтова
Валерія
Робертівна

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку 
аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних 
процесів.
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Непочатенко
Валентина
Олександрівна

Формування організаційно-економічного механізму управління в 
організаціях індустрії гостинності.

Парубок
Наталія
Валентинівна

Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям сталого 
розвитку туристичної сфери.

Коваленко
Олексій
Сергійович

Формування стратегії розвитку індустрії гостинності.

Нещадим
Людмила
Миколаївна

Організаційно-економічні засади та тенденції формування 
конкурентоспроможності туристичної галузі в Україні.

Нагернюк Діана 
Валерівна Формування конкурентоспроможності туристичної індустрії.



Кафедра менеджменту
Загороднюк
Оксана
Вікторівна

Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств.

Халахур Юлія 
Леонідівна

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК: 
інновації, стратегії, ризики.

Кафедра маркетингу
Лементовська
Валентина
Анатоліївна

Маркетинг персоналу агарних формувань в умовах 
євроінтеграційних процесів.

Семенда Ольга 
Володимирівна

Теоретико-методологічні аспекти ефективного використання землі 
в сільськогосподарських підприємствах та роль маркетингу в їх 
реалізації.

Кафедра обліку і оподаткування
Аніщенко 
Галина Юріївна

Обліково-аналітичне забезпечення розвитку садівництва в 
сільськогосподарських підприємствах.

Панкратова
Леся
Анатоліївна

Теоретико-методологічні аспекти облікової роботи в комерційних 
банківських структурах.

Ратушна Ольга 
Павлівна Облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю.

Гаркава Ірина 
Миколаївна

Організаційно-методичні основи оплати праці в сільському 
господарстві.

Підлубна Ольга 
Дмитрівна

Економічна ефективність виробництва сої в центральній частині 
лісостепової зони України.

Славгородська
Альона
Андріївна

Аудит земельних відносин на сільськогосподарських 
підприємствах.

Поліщук Олег 
Миколайович

Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного 
розвитку аграрної сфери економіки України в умовах 
Євроінтеграційних процесів.

Мельник
Людмила
Юріївна

Методологія формування економіки знань в аграрній галузі.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Кіфоренко
Оксана
Володимирівна

Стратегічні орієнтирй конкурентоспроможності продукції на 
регіональному продовольчому ринку.

Барабаш Леся 
Віталіївна

Ефективність механізму оподаткування доходів фізичних осіб.

Улянич Юлія 
Василівна

Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств.



Прокопчук
Олена
Тодорівна

Методологічні засади майнового страхування підприємств АПК.

Чутка Оксана 
Анатоліївна

Методологічні засади формування фінансових механізмів 
підприємств АПК.

Кафедра економіки
-

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Тупчій Оксана 
Сергіївна

Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного 
садівництва в сільськогосподарських підприємствах.

Гнатюк Інна 
Борисівна Забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні.

Жарун Олена 
Володимирівна

Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у 
сільськогосподарських підприємствах.

Непочатенко
Олександр
Анатолійович

Оцінка ефективності та платоспроможності аграрних підприємств.

Кафедра публічного управління та адміністрування
Мовчанюк
Анастасія
Валентинівна

Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері 
соціально-економічного розвитку сільських територій.

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології
Любченко
Андрій
Іванович

Наукові основи використання біотехнологічних методів матеріалу 
в селекції технічних культур.

Сержук
Олександр
Петрович

Створення вихідного матеріалу та прискорене розмноження 
малопоширених плодових культур.

Полянецька 
Ірина Олегівна Селекційно-генетичне покращення зернових культур.

Коцюба
Світлана
Петрівна

Розробка генетичних та біотехнологічних методів у селекції 
сільськогосподарських культур.

Рябовол
Ярослав
Сергійович

Теоретичні основи систем гібридизації та створення вихідних 
матеріалів для гетерозисної селекції основних зернових культур.

Діордієва Ірина 
Павлівна Створення високобілкових форм зернових культур.

Кафедра плодівництва і виноградарства
Слободяник
Людмила
Михайлівна

Наукове обґрунтування та створення високопродуктивного 
сортименту плодових культур, адаптованих до умов України.

Чаплоуцький
Андрій

Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу та строку 
обрізування крони.



Миколайович

Шарапанюк 
Ольга Сергіївна

Продуктивність відсадкового маточника підщеп яблуні залежно 
від субстрату й обробки регулятором росту в Правобережному 
Лісостепу України.

Терещенко
Назар
Михайлович

Удосконалення існуючих і розробка нових технологій 
вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід та винограду в 
Правобережному Лісостепу України.

Мельник Юрій 
Віталійович

Продуктивність яблуні залежно від накриття градозахисною 
сіткою, утримання ґрунту й удобрення азотом у Правобережному 
Лісостепу України.

Мединський
Ігор
Андрійович

Продуктивність яблуні залежно від строку і кратності обрізування 
та форми крони в Правобережному Лісостепу України.

Кафедра овочівництва

Кецкало
Вікторія
Валеріївна

Технологічна оцінка окремих елементів вирощування салату 
посівного, моркви столової, буряку столового та петрушки 
коренеплідної за умов краплинного зрошення у Правобережному 
Лісостепу України.

Воробйова
Наталія
Василівна

Удосконалення технології вирощування культур родини 
Пасльонових у Правобережному Лісостепу України.

Кафедра процесів, машин та обладнання АПВ
Худік Людмила 
Миколаївна

Обґрунтування технологій виробництва продукції садівництва та 
рослинництва за різних способів обробітку ґрунту.

Кравченко
Василь
Валерійович

Дослідження параметрів робочих органів машин для подрібнення 
рослинної маси.

Лісовий Іван 
Олександрович

Аналіз та оптимізація механізованих процесів в агропромисловому 
виробництві під час взаємодії робочих органів з поверхнею поля.

Кутковецька
Тетяна
Олександрівна

Розробка техніко-економічних критеріїв оцінки роботи машино- 
тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку ґрунту.

Шевчук Віталій 
Вікторович Обґрунтування параметрів та режимів роботи голчатої борони.

Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів
Калайда
Катерина
Василівна

Формування та збереження споживної цінності плодів актинідії та 
продуктів їхньої переробки.

Пиркало
Віталій
Васильович

Удосконалення технології зберігання кісточкових з 
післязбиральною обробкою інгібітором біосинтезу етилену.

Чернега Андрій 
Олегович

Якісні показники ягідних культур за використання хімічних та 
біологічних препаратів.



Василишина
Олена
Валодимирівна

Удосконалення технології зберігання та переробки плодів вишні.

Кафедра технології зберігання і переробки зерна
Костецька
Катерина
Василівна

Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів 
зернових культур з метою визначення придатності їх до переробки.

Євчук Яна 
Валеріївна

Розробка технології виробництва нових видів харчових продуктів 
із використанням нетрадиційної сировини підвищеної біологічної 
цінності.

Новіков
Володимир
Вікторович

Удосконалення технології виробництва круп’яних продуктів із 
зерна пшениць і тритикале.

Возіян Валерія 
Валеріївна

Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна 
пшениці спельти.

Улянич Іван 
Федорович

Удосконалення технології комбікормів з використанням 
плодоовочевої продукції.

Любич Віталій 
Володимирович

Передумови формування якості зерна пшениць та продуктів його 
переробки.

Дрозд Ольга 
Олександрівна

Удосконалення технології зберігання яблук із застосуванням 
післязбиральної обробки 1-МЦП.

Кафедра прикладної інженерії і охорони праці
Трус Олександр 
Миколайович

Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного 
Лісостепу України за тривалого застосування добрив.

Г оловкіна Леся 
Іванівна

Удосконалення технології виготовлення консервів із молодої 
картоплі.

Кафедра математики і фізики

Побережець 
Іван Іванович

Дослідження фізичних властивостей органічних напівпровідників, 
молекулярних і рідких кристалів та застосування фізичних методів 
дослідження якості харчових продуктів.

Кафедра української та іноземних мов

Бечко Яна 
Валеріївна

Функціонування полісемантичних слів із термічним значенням у 
фразеологічному контексті (на матеріалі англійської, німецької та 
української мов).

Паєвська Марія 
Володимирівна

Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у 
немовному ВНЗ.

Мельник Г анна 
Володимирівна

Удосконалення методики викладання іноземних мов у немовному 
ВНЗ.

Фернос Юлія 
Іванівна Ономастичний простір Черкащини.

Василик Оксана 
Борисівна

Дослідження граматичних, семантичних та прагматичних 
особливостей різнорівневих одиниць в українській та іноземних 
мовах.



Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Коваленко- 
Чукіна Ірина 
Григорівна

Становлення і розвиток Зеленого руху в Україні та сучасні 
проблеми екологічної освіти.

Сольська
Тетяна
Василівна

Соціальний розвиток сільських регіонів.

Машковська
Людмила
Володимирівна

Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання.

Кафедра лісового господарства
Адаменко
Світлана
Анатоліївна

Біоекологічні особливості Ріпш пі§га А§п. в умовах інтродукції у 
Правобережному Лісостепу України.

Іщук Галина 
Петрівна

Біоекологічні особливості деревних і кущових рослин 
інтродукованих у Правобережному Лісостепу України та 
перспективи використання їх у культурі.

Іващенко Ірина 
Євгенівна

ТЬіуа ріісаіа Оопп ех О. Ооп та її декоративні форми в 
Правобережному Лісостепу України (біологія, екологія, 
розмноження, використання).

Баюра
Олександр
Михайлович

Ясен звичайний (Ргахіпиз ехсеїзіог 1.) та Його форми: біоекологія, 
розмноження і використання в Правобережному Лісостепу 
України.

Марно-Куца 
Олена Юріївна Зелені насадження населених місць Черкащини.

Масловата
Світлана
Андріївна

Біоекологічні особливості видів та форм роду в'язових (ІЛ тш  Ь.) в 
Правобережному Лісостепу України та їх використання в 
озелененні.

Кафедра садово-паркового господарства
Осіпов
Михайло
Юрійович

Паркові та лісові насадження Правобережного Лісостепу України.

Пиж’янова
Анна
Анатоліївна

Декоративні властивості видів і форм роду ліщина Согуїиз Ь. та 
використання їх в озелененні населених місць.

Харченко
Наталія
Іванівна

Формування художньо-проектної компетентності майбутніх 
дизайнерів ландшафту у процесі вивчення фахових дисциплін.

Кафедра геодезії, картографії та кадастру
Прокопенко
Наталія
Анатоліївна

Продуктивність маточника вегетативно розмножуванних підщеп 
яблуні залежно від способу поливу і субстрату для підгортання в 
умовах Правобережного Лісостепу України.

Кафедра фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін
Колібабчук
Віктор
Вікторович

Розвиток і визначення координаційних здібностей юних борців.

Голова РМУ Уманського НУС Прокопчу к І.В.


