
 
 

 



Нікітіна Ольга 

Володимирівна 

Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування 

калійних добрив у польовій сівозміні. 

Кафедра біології 

Даценко Анна 

Андріївна 

Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних 

препаратів у технології вирощування гречки в 

Правобережному Лісостепу України. 

Любченко Дмитро 

Ростиславович 

Фізіолого-біологічні процеси в рослинах пшениці ярої і 

продуктивність посівів за дії біологічних препаратів в 

умовах правобережного лісостепу України. 

Кафедра інформаційних технологій 

Попелнуха Костянтин 

Михайлович 

Інформаційне забезпечення управління виробництвом 

сільськогосподарської продукції. 

Розломій Інна 

Олександрівна 
Системи автоматизації управління навчальним процесом». 

Міценко Сергій 

Анатолійович 
Системи автоматизації управління навчальним процесом».   

Кафедра економіки 

Фротер Оксана 

Сергіївна 

Формування системи соціальної відповідальності суб’єктів 

аграрного бізнесу. 

Осіпова Алла 

Анастасіївна 

Державне регулювання розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 

Кафедра захисту і карантину рослин 

Чухрай Роман 

Васильович 

Уточнення біологічних особливостей основних шкідників 

ячменю ярого та удосконалення системи захисту культури 

в Правобережному Лісостепу України. 

Воєвода Лілія Ігорівна  

Кравченко Ольга 

Володимирівна 

Агроекологічне обгрунтування захисту сої від хвороб при 

сумісному застосуванні фунгіцидів та інокулянтів в 

умовах Правобережного Лісостепу України 

Кафедра загального землеробства  

Борисенко Віталій 

Володимирович 

Продуктивність різностиглих гібридів соняшника залежно 

від густоти посіву та ширини міжрядь у Лісостепу 

Правобережному. 

Коваль Галина 

Володимирівна  

Рівень інтенсифікації зяблевого обробітку ґрунту і 

фітосанітарний стан посівів короткоротаційній сівозміні 

південного Лісостепу України 

Кафедра рослинництва 

Кравченко Віталій 

Станіславович- 

Оптимізація технології вирощування сортів пшениці ярої у 

південній частині Правобережного Лісостепу України. 

Рябовол Ярослав 

Сергійович 

Теоретичні основи систем гібридизації та створення 

вихідних матеріалів для гетерозисної селекції основних 

зернових культур. 
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Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

Непочатенко 

Валентина 

Олександрівна- 

Формування організаційно-економічного механізму 

управління в організаціях індустрії гостинності. 

Терещук Наталія 

Валентинівна 

Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям сталого 

розвитку туристичної сфери. 

Кафедра менеджменту 

Загороднюк Оксана 

Вікторівна 

Управління конкурентоспроможністю аграрних 

підприємств. 

Чукіна Іванна 

Валеріївна 

Управління виробничо-господарською діяльністю 

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. 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Пташник Світлана 

Андріївна 

Організаційно-економічні чинники забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств. 

Улянич Юлія 

Василівна 

Методологічні засади майнового страхування підприємств 

АПК. 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Тупчій Оксана 

Сергіївна 

Організаційно-економічне обґрунтування розвитку 

інтенсивного садівництва в 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 плодівництва і виноградарства 

Чаплоуцький Андрій 

Миколайович 

Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу та 

строку обрізування крони. 

Шарапанюк Ольга 

Сергіївна 

Продуктивність відсадкового маточника підщеп яблуні 

залежно від субстрату й обробки регулятором росту в 

Правобережному Лісостепу України. 

Полуніна Олександра Способи вирощування двопровідникових саджанців яблуні 



Василівна на підщепі 54-118 в Правобережному Лісостепу України. 

Мельник Юрій 

Віталійович 

Продуктивність яблуні залежно від накриття 

градозахисною сіткою, утримання ґрунту й удобрення 

азотом у Правобережному Лісостепу України. 

Кафедра овочівництва 

Воробйова Наталія 

Василівна 

Удосконалення технології вирощування культур родини 

Пасльонових у Правобережному Лісостепу України. 

Яценко В’ячеслав 

Васильович 

Адаптивність і стабільність сортів часнику озимого за 

інтродукції в умовах правобережного Лісостепу України 

Кафедра технології харчових продуктів 

Калайда Катерина 

Василівна 

Формування та збереження споживної цінності плодів 

актинідії та продуктів їхньої переробки. 

Худік Людмила 

Миколаївна 

Обґрунтування технологій виробництва продукції 

садівництва та рослинництва за різних способів обробітку 

ґрунту. 

Василишина Олена 

Володимирівна 

Удосконалення технології зберігання і переробки плодів 

вишні. 

Кафедра технології зберігання і переробки зерна 

Новіков Володимир 

Вікторович 

Удосконалення технології виробництва круп’яних 

продуктів із зерна пшениць і тритикале. 

Желєзна 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. 

Лещенко Іван 

Анатолійович 

Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів 

зернових культур з метою визначення придатності їх до 

переробки. 

Костецька Катерина 

Василівна 

Технологічна оцінка районованих і перспективних сортів 

зернових культур з метою визначення придатності їх до 

переробки. 

Дрозд Ольга 

Олександрівна 

Удосконалення технології зберігання яблук із 

застосуванням післязбиральної обробки 1-МЦП. 

Кафедра української та іноземних мов 

Бечко Яна Валеріївна Функціонування полісемантичних слів із термічним 

значенням у фразеологічному контексті (на матеріалі 

англійської, німецької та української мов). 

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. 



 


