


Додаток №1 до наказу № 01-01/167 від 25 липня 2022 року 

 

 

Склад предметних комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури  

з відповідних спеціальностей та іноземної мови 

 

Спеціальність Склад предметної комісії 

 

051 - Економіка 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної 

економіки Онегіна В.М., 

д.е.н., доцент, професор кафедри глобальної економіки, гарант 

ОНП Шибаєва Н.В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу Гросул 

В.А. 

073 - Менеджмент 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, 

бізнесу і адміністрування Смігунова О.В. 

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і 

адміністрування, гарант ОНП Власенко Т.А., 

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і 

адміністрування Яцун Л.М. 

072 - Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Ставерська Т.О., 

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування, гарант ОНП Вовк В.Я., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Жилякова О.В. 

275 - Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних 

технологій та логістики Войтов В. А.,  

д.т.н., професор, професор кафедри транспортних технологій та 

логістики, гарант ОНП Шраменко Н.Ю., 

к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій та 

логістики Бережна Н.Г.  

071 - Облік і 

оподаткування 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, 

аудиту та оподаткування гарант ОНП Кащена Н. Б.,  

д.е.н., доцент, доцент кафедри кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування Василішин С.І. 

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування Маренич Т.Г. 



141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри 

енергопостачання та енергетичного менеджменту Мірошник 

О.О., 

д.т.н., професор, професор кафедри електропостачання та 

енергетичного менеджменту, гарант ОНП Мороз О.М., 

к.т.н., професор кафедри енергопостачання та енергетичного 

менеджменту Савченко О.А. 

163 - Біомедична 

інженерія 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри біомедичної 

інженерії та теоретичної електротехніки Косуліна Н.Г.,  

д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії та 

теоретичної електротехніки, гарант ОНП Шигимага В.О., 

д.т.н., директор, професор кафедри інтегрованих 

електротехнологій та енергетичного машинобудування 

Кунденко М. П. 

133 - Галузеве 

машинобудування 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри мехатроніки та 

деталей машин, гарант ОНП Антощенков Р.В.,  

д.т.н., професор, професор кафедри тракторів і автомобілів 

Власовець В.М.,  

д.т.н., професор, професор кафедри оптимізації технологічних 

систем в рослинництві Мельник В.І. 

132 - Матеріалознавство Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри сервісної 

інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. 

Сідашенка, гарант ОНП Автухов А.К., 

д.т.н., професор, професор кафедри сервісної інженерії та 

технології матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка 

Тришевський О.І.,  

д.т.н., професор, професор кафедри сервісної інженерії та 

технології матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка 

Клочко О.Ю., 

204 - Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри виробництва 

та стандартизації продукції тваринництва Лисенко Г.Л., 

д.с.-г.н, професор кафедри виробництва та стандартизації 

продукції тваринництва, гарант ОНП Прудніков В.Г., 

д.с.-г.н., професор кафедри генетики, розведення та селекційних 

технологій в тваринництві Хохлов А. М., 

  



207 - Водні біоресурси та 

аквакультура 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії : д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри 

прикладної біології та водних біоресурсів, гарант ОНП Гноєвий 

І. В., 

к.вет.н., доцент кафедри прикладної біології та водних 

біоресурсів Григор’єв О.Я., 

к. с.-г. н., професор, завідувач кафедри біотехнолгій та 

молекулярної біології Щербак О.В. 

211 - Ветеринарна 

медицина 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.вет.н., професор, завідувач кафедри 

ветеринарної хірургії та репродуктології, гарант ОНП 

Слюсаренко Д.В., 

д.вет.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб і 

клінічної діагностики тварин Кібкало Д.В.,  

д.вет.н., професор, професор кафедри нормальної та 

патологічної морфології Кущ М.М. 

212 - Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д. вет. н., професор, академік НААН, гарант ОНП 

Яценко І.В., 

к.вет.н., доцент; доцент кафедри санітарії гігієни та судової 

ветеринарної медицини Жиліна В.М.,  

к.вет.н., доцент, доцент кафедри санітарії гігієни та судової 

ветеринарної медицини Дегтярьов М.О. 

181 - Харчові технології 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.т.н., професор, професор кафедри технології 

м’яса, гарант ОНП Янчева М.О., 

д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій в 

ресторанній індустрії Гринченко О.О., 

д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії, біохімії, мікробіології 

та гігієни харчування Євлаш В.В. 

201 - Агрономія Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри 

ґрунтознавства, гарант ОНП Дегтярьов В.В., 

д.с.-г.н., проф., завідувач кафедри генетики, селекції та 

насінництва Гопцій Т. І., 

д.с.-г.н., проф., завідувач кафедри рослинництва Рожков А. О. 

101 - Екологія 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри екології та 

біотехнологій в рослинництві, гарант ОНП Головань Л.В., 

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри екології та біотехнологій в 

рослинництві Коляда О.В., 



к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри екології та біотехнологій в 

рослинництві Чалая О.С. 

202 - Захист і карантин 

рослин 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри фітопатології 

та ентомології Станкевич С. В., 

д.с.-г.н., професор, професор кафедри фітопатології та 

ентомології, гарант ОНП Туренко В.П. 

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри фітопатології та ентомології 

Забродіна І. В.,  

091 - Біологія 

 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор 

Михайлов В.М. 

Члени комісії: д.б.н., професор, завідувач кафедри лісівництва 

та мисливського господарства, гарант ОНП Карпець Ю.В., 

к. с.-г. н., доцент, завідувач  кафедри ботаніки та фізіології 

рослин Швиденко М.В. 

д.б.н., професор кафедри ботаніки і фізіології рослин Колупаєв 

Ю.Є. 

 

 

Склад предметної комісії з іноземної (англійської) мови 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.т.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки Колесник А.О. 

к.філ.н., доцент кафедри мовної підготовки Анастасьєва О.А. 

к.філ.н., доцент кафедри мовної підготовки Удовенко І.В. 

Склад предметної комісії з іноземної (німецької) мови 

Голова комісії: проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Михайлов В.М. 

Члени комісії: к.т.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки Колесник А.О. 

доцент кафедри мовної підготовки Мануєнкова О.О., 

асистент кафедри мовної підготовки Гладких І.О. 

  



Додаток №2 до наказу № 01-01/167 від 25 липня 2022 року 

 

Склад апеляційної комісії Університету для розгляду апеляцій вступників до 

аспірантури щодо результатів фахових вступних випробувань та вступного іспиту з 

іноземної мови у 2022 р. зі спеціальностей: 

051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 072 - Фінанси, банківська справа та страхування;  

275 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 071 - Облік і оподаткування; 

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 163 - Біомедична інженерія; 

133 - Галузеве машинобудування; 132 – Матеріалознавство; 204 - Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва; 207 - Водні біоресурси та аквакультура;  

211 - Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;  

181 - Харчові технології; 201 – Агрономія; 101 – Екологія; 202 - Захист і карантин рослин; 

091 – Біологія. 

Склад апеляційної комісії 

Голова комісії: проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент Серік М.Л. 

Члени комісії: д.е.н., професор, професор кафедри глобальної економіки Кучер Л.Ю. 

д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування 

Шиян Н.І. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Близнюк О.П  

к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій та логістики 

Кравцов А.Г. 

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування 

Рижикова Н.І.  

к.т.н., доцент, доцент кафедри електропостачання та енергетичного 

менеджменту Трунова І.М. 

д.т.н., професор, професор кафедри електромеханіки та робототехніки 

Лисиченко М. Л. 

д. т. н., доцент, професор кафедри надійності та міцності машин і споруд 

Алфьоров О.І.  

д.т.н., старший викладач кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Рибалко І.М.; 

д.т.н., професор, професор кафедри технології переробки та якості продукції 

тваринництва Рижкова Т.М. 

к.с.-.г.н., с.н.с., доцент кафедри  прикладної біології та водних біоресурсів 

ім. проф.О.С.Тертишного Мажула О.С. 

д.вет.н., доцент, професор кафедри ветеринарної хірургії та репродуктології 

Федоренко С.Я. 

к.вет.н., доцент; доцент кафедри санітарії гігієни та судової ветеринарної 

медицини Кущ Л.Л.  

к.т.н., професор, професор кафедри технології хлібопродуктів та 

кондитерських виробів Самохвалова О.В. 

д.с.-.г.н., професор, завідувач кафедри землеробства та агротехнологій імені 

О. М. Можейка Шевченко М.В. 

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 

Криштоп Є. А.   

к.б. н., доцент, доцент кафедри ботаніки і фізіології рослин Лугова Г.А 

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри зоології, ентомології, фітопатології, 

інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова Жукова Л.В. 

Склад апеляційної комісії з іноземної (англійської та німецької ) мови 

Голова комісії: проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент Серік М.Л. 

Члени комісії: к.філ.н., доцент, доцент кафедри мовної підготовки Ємельянова Є.С. 

                            к.філ.н., доцент, професор кафедри мовної підготовки Герман Л.В. 



Додаток №3 до наказу №№ 01-01/167 від 25 липня 2022 року 

 

РОЗКЛАД 

вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії у 2022 році 

Код спеціальності 
Консультація з іноземної мови 

дата час 

Всі спеціальності 15.08.2022 11:00 

Вступний іспит з іноземної мови 

051 - Економіка 16.08.2022 10:00 

073 - Менеджмент 16.08.2022 10:00 

071 - Облік і оподаткування 16.08.2022 10:00 

072 - Фінанси, банківська справа 

та страхування 
16.08.2022 10:00 

275 - Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
16.08.2022 10:00 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
17.08.2022 10:00 

163 - Біомедична інженерія 17.08.2022 10:00 

133 - Галузеве машинобудування 17.08.2022 10:00 

132 - Матеріалознавство 17.08.2022 10:00 

204 - Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
18.08.2022 10:00 

207 - Водні біоресурси та 

аквакультура 
18.08.2022 10:00 

211 - Ветеринарна медицина 18.08.2022 10:00 

212 - Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
18.08.2022 10:00 

201 - Агрономія 19.08.2022 10:00 

202 - Захист і карантин рослин 19.08.2022 10:00 

101 - Екологія 19.08.2022 10:00 

091 - Біологія 19.08.2022 10:00 

181 - Харчові технології 19.08.2022 10:00 

 

РОЗКЛАД 

вступних іспитів з фахових іспитів до аспірантури для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії у 2022 році 

Код спеціальності дата час  

051 - Економіка 22.08.2022 10:00 консультація 

051 - Економіка 23.08.2022 11:00 іспит 

073 - Менеджмент 22.08.2022 10:00 консультація 

073 - Менеджмент 23.08.2022 11:00 іспит 

072 - Фінанси, банківська 

справа та страхування 
22.08.2022 10:00 консультація 

072 - Фінанси, банківська 

справа та страхування 
23.08.2022 11:00 іспит 

275 - Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

24.08.2022 10:00 консультація 

  



275 - Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

25.08.2022 11:00 іспит 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

24.08.2022 10:00 консультація 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

25.08.2022 11:00 іспит 

163 - Біомедична інженерія 24.08.2022 10:00 консультація 

163 - Біомедична інженерія 25.08.2022 11:00 іспит 

071 - Облік і оподаткування 26.08.2022 10:00 консультація 

071 - Облік і оподаткування 29.08.2022 11:00 іспит 

133 - Галузеве 

машинобудування 
26.08.2022 10:00 консультація 

133 - Галузеве 

машинобудування 
29.08.2022 11:00 іспит 

132 - Матеріалознавство 26.08.2022 10:00 консультація 

132 - Матеріалознавство 29.08.2022 11:00 іспит 

204 - Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

30.08.2022 10:00 консультація 

204 - Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

31.08.2022 11:00 іспит 

207 - Водні біоресурси та 

аквакультура 
30.08.2022 10:00 консультація 

207 - Водні біоресурси та 

аквакультура 
31.08.2022 11:00 іспит 

211 - Ветеринарна медицина 30.08.2022 10:00 консультація 

211 - Ветеринарна медицина 31.08.2022 11:00 іспит 

212 - Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
30.08.2022 10:00 консультація 

212 - Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
31.08.2022 11:00 іспит 

201 - Агрономія 01.09.2022 10:00 консультація 

201 - Агрономія 02.09.2022 11:00 іспит 

202 - Захист і карантин рослин 01.09.2022 10:00 консультація 

202 - Захист і карантин рослин 02.09.2022 11:00 іспит 

101 - Екологія 01.09.2022 10:00 консультація 

101 - Екологія 02.09.2022 11:00 іспит 

091 - Біологія 05.09.2022 10:00 консультація 

091 - Біологія 05.09.2022 11:00 іспит 

181 - Харчові технології 06.09.2022 10:00 консультація 

181 - Харчові технології 06.09.2022 11:00 іспит 

 

 

  


