
 

Код Назва дисципліни ПІБ НПП Кафедра 

ВКЗ1 Типові технологічні процеси 

агропромислових виробництв 

к.т.н., доц. Якушенко Є.М. кафедра інтегрованих 

електротехнологій та 

енергетичного 

машинобудування 

ВКЗ2 Кібербезпека в комп'ютерних 

системах 

к.т.н., доц. Піскачова І.В. 

 

кафедра автоматизації та 

комп’ютерно інтегрованих 

технологій 

ВКЗ3 Споживачі електричної енергії д.т.н., проф.,  

Лисиченко М.Л. 

кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ4 Енергетичний аудит к.т.н., доц. Дудніков С.М. кафедра електропостачання та 

енергетичного менеджменту 

ВКЗ5 Всесвітня спадщина ЮНЕСКО д.пед.н., доц. Данченко І.О. кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ6 Інженерна логіка к.філос.н., ст. викл.  

Кобелєва Д.Л. 

кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ7 Основи менеджменту к.е.н., доц. Смігунова О.В. кафедра менеджменту, бізнесу 

та адміністрування 

ВКЗ8 Основи організації бізнесу к.е.н., доц. Богомолова К.С. кафедра менеджменту, бізнесу 

та адміністрування 

ВКЗ9 Правознавство    д.е.н.,к.ю.н., доцент  

Дуюнова Т.В.- лекціі,  к.е.н., 

Глущенко С.І., - практичні.  

кафедра державно-правових 

дисциплін та міжнародного 

права 

ВКЗ10 Основи економіки: 

–  спеціальність 081 

–  спеціальність 123 

–  спеціальність 125 

–  спеціальність 141 

–  спеціальність 142 

–  спеціальність 151 

–  спеціальність 163 

–  спеціальність 187 

–  спеціальність 193 

Д.е.н., доц. Антощенкова В.В. кафедра глобальної економіки 

ВКЗ11 Біофізика в тваринництві  Шигимага В. О. кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ12 Імідж сучасного спеціаліста  Мазоренко М. О. кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ13 Технічна механіка та 

біомеханіка  

Шукаєва О. М.  кафедра біомедичної інженерії 

та теоретичної електротехніки 

ВКЗ14 Корпоративна культура  Брагін Ю.А. кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ15 Іноземна мова-англійська 

(технічна термінологія)  

Ст. викл., канд. пед. наук 

Тімощук О.О. 

кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ16 Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка 

к.т.н., доц. Чорна М.О. кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ17 Безпека життєдіяльності Ляшенко С.О. кафедра безпеки 

життєдіяльності 

ВКЗ18 Підготовка до міжнародних 

іспитів з англійської мови 

(KET, PET, FCE, IELTS) 

Логінова О.В., ст. викл, кафедра мовної підготовки 

ВКЗ19 Електронний документообіг та 

захист інформації 

к.т.н., доц. Чалий І.В. 

 

кафедра кібернетики та 

інформаційних технологій 
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ВКЗ20 Інноваційне технічне 

оснащення машин і обладнання 

АПК 

К.т.н., доц. Семенцов В.В. кафедра сільськогосподарських 

машин та інженерії 

тваринництва 

ВКЗ21 Організація та безпека 

дорожнього руху 

К.т.н., доц. Бережна Н.Г. кафедра транспортних 

технологій і логістики 

ВКЗ22 Основи фінансової грамотності К.е.н., доц. Жилякова О.В., 

к.е.н., доц. Міщенко В. С. 

кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 

ВКЗ23 Екологія (за. фах. спр.) ст. викл. Чуприна Ю.Ю. кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ24 Філософія бізнесу  К.е.н., доц. Смірнова П.В. кафедра економіки та бізнесу 

ВКЗ25 SMM (маркетинг у соціальних 

мережах) 

К.е.н., доц. Афанасьєва О.П. кафедра маркетингу, 

управління репутацією та 

клієнтським досвідом 

ВКЗ26 Культура харчування доц. Радченко А.Е., 

доц..Андрєєва С.С. 

кафедра харчових технологій в 

ресторанній індустрії 

ВКЗ27 Економіка сталого розвитку  Д.е.н., доц. Кравченко О.М. кафедра глобальної економіки 

ВКЗ28 Основи біотехнології  Проф. Щербак О.В. кафедра біотехнології і 

молекулярної біології 

ВКЗ29 Поведінка коней в умовах 

сучасних технологій  

Доц. Нагорний С.А. кафедра технології 

тваринництва і птахівництва 

ВКЗ30 Сфери використання коней Доц. Петрушко М.П. кафедра технології 

тваринництва і птахівництва 

ВКЗ31 Основи акваріумістики 

 

Проф. Гноєвий І.В. 

 

кафедра прикладної біології та 

водних біоресурсів 

ВКЗ32 Кінологія в житті людини Проф. Хохлов А.М. 

 

кафедра генетики, розведення 

та селекційних технологій 

ВКЗ33 Поведінка собак 

 

Доц. Шевченко О.Б. 

 

кафедра генетики, розведення 

та селекційних технологій 

ВКЗ34 Екстер’єр та конституція собак  Доц. Гончарова І.І. Кафедра генетики, розведення 

та селекційних технологій 

ВКЗ35 Індустрія препаратів 

рослинного та тваринного 

походження  

Проф. Рижкова Т.М. 

 

кафедра технології переробки 

та якості продукції 

тваринництва 

ВКЗ36 Сировина для виробництва 

продуктів тваринництва 

 

Доц. Попова В.О. 

 

кафедра технології переробки 

та якості продукції 

тваринництва 

ВКЗ37 Основи технологій продуктів 

тваринництва  

Проф. Прудніков В.Г. кафедра технології переробки 

та якості продукції 

тваринництва 

ВКЗ38 Біологія та етологія диких 

тварин 

Проф. Гноєвий І.В. 

 

кафедра прикладної біології та 

водних біоресурсів 

ВКЗ39 Основи генетичної інженерії 

 

Доц. Юрко П.С.  

 

кафедра біотехнології і 

молекулярної біології 

ВКЗ40 Основи виробництва продукції 

тваринництва  

Ст. викл. Скляренко О. В.  кафедра технології 

тваринництва і птахівництва 

ВКЗ41 Основи раціонального 

природокористування                    

к.с.-г. н., доц. Чалая О.С. кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ42 Лікарські рослини у 

ветеринарній медицині 

Пономаренко О.В.,  

Ладогубець О.В. 

кафедра фармакології та 

паразитології 

ВКЗ43 Роль харчування в процесах 

життєдіяльності 

проф. Євлаш В.В. кафедра хімії, біохімії, 

мікробіології та гігієни 

харчування 

ВКЗ44 Основи оподаткування 

юридичних та фізичних осіб 

К.е.н., проф. Акімова Н.С. кафедра обліку, аудиту та 

оподаткування 

ВКЗ45 Особливості культури іміджу Ст. викладач Скриннік В.І. кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 
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ВКЗ46 Світові традиції та культура 

сервісу 

Ст. викладач Скриннік В.І. кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ47 Організація малого бізнесу К.е.н., доц. Синицина Г.А. кафедра  торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ48 Дизайн об’єктів 

підприємницької діяльності 

К.е.н., доц. Синицина Г.А. кафедра  торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ49 Студентський туризм К.е.н., доц. Безгінова Л.І. кафедра туризму 

ВКЗ50 Історія фінансів, грошей та 

банківської справи 

К.е.н., доц. Жилякова О.В., 

К.е.н., доц. Ставерська Т.О. 

кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 

ВКЗ51 Основи бізнесу і 

підприємницької діяльності 

Д.е.н., проф. Зубков С. О.  кафедра економіки та бізнесу 

ВКЗ52 Основи торговельної діяльності К.т.н., доц. Сподар К.В. кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ53 Сенсорний аналіз К.т.н., проф. Летута Т.М. кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ54 Туристичні послуги та 

турагентська діяльність 

К.е.н., доц.  

Калініченко С.С. 

Кафедра туризму 

ВКЗ55 Менеджмент стартапів к е н, доц. Заїка С.О. кафедра менеджменту, бізнесу 

та адміністрування 

ВКЗ56 Основи гостинності Д.е.н., проф. Балацька Н.Ю. Кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ57 Захист прав споживачів К.т.н., доц. Сорокіна С.В. Кафедра торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ58 Комерціалізація 

підприємницької ідеї 

К.е.н , ст. викл. Котко Я.М. Кафедра  торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ59 Відеоблогінг  Д.е.н., проф. Микитась А.В. 

Асист. Заїка О.В. 

Кафедра маркетингу, 

управління репутацією та 

клієнтським досвідом 

ВКЗ60 Туроперейтинг  К.е.н., доц.  

Мерчанський В.В. 

Кафедра туризму 

ВКЗ61 Діджитал-менеджмент доктор філософії, асистент 

Міненко С. І. 

кафедра менеджменту, бізнесу 

та адміністрування 

ВКЗ62 Основи біржової діяльності К.е.н., доц.  

Хлопоніна-Гнатенко О.І. 

Кафедра  торгівлі, готельно-

ресторанної та митної справи 

ВКЗ63 Гастрономічна культура, як 

засіб комунікацій 

доц. Радченко А.Е., 

доц..Андрєєва С.С. 

Кафедра харчових технологій в 

ресторанній індустрії 

ВКЗ64 Кондитерська майстерність доц. Касабова К.Р. Кафедра технології 

хлібопродуктів і 

кондитерських виробів 

ВКЗ65 Нові продукти для оздоровчого 

харчування  

проф. Погарська В.В.,  

доц. Юр'єва О.О. 

Кафедра харчових технологій 

продуктів з плодів, овочів і 

молока та інновацій в 

оздоровчому харчуванні 

ім. Р.Ю. Павлюк 

ВКЗ66 Особливості складання 

раціонів харчування. 

Практичний курс 

доц. Аксьонова О.Ф. Кафедра хімії, біохімії, 

мікробіології та гігієни 

харчування 

ВКЗ67 Крафтові технології м’ясних 

продуктів 

доц. Желева Т.С.  Кафедра технології м’яса 

ВКЗ68 Психологія канд.пед.н, доц.  

Євсюков О.Ф. 

канд. псих. н.  

Скворчевська Є.Л.   

Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ69 Самоменеджмент   к.е.н., доцент Чуйко Н. В. Кафедра менеджменту, бізнесу 

та адміністрування 

ВКЗ70 Рекреаційні ресурси біосфери к.с.-г.н., доц. Криштоп Є.А. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ71 Еволюційна екологія ст. викл. Чуприна Ю.Ю. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 
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ВКЗ72 Фітонцидологія  к.с .г.н., Заярна О.Ю. Кафедра  землеробства та 

гербології ім. О.М. Можейка 

ВКЗ73 Зоогеографія к.б.н., доц. Леженіна І.П. 

 

Кафедра зоології, ентомології, 

фітопатології, інтегрованого 

захисту і карантину рослин ім. 

Б.М. Литвинова 

ВКЗ74 Теорія еволюції 

 

к.б.н., доц. Філатов М.О. Кафедра зоології, ентомології, 

фітопатології, інтегрованого 

захисту і карантину рослин ім. 

Б.М. Литвинова 

ВКЗ75 Географічне краєзнавство  к. геог. н., доц. Ткаченко Т.Г. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ76 Біорізноманіття природних 

екосистем   

к.с.-г.н., доц. Коляда О.В. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ77 Світові ресурси та інтродукція к.с.-г.н., доц.Головань Л.В. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ78 Латинська мова Герман Л.В., канд. філол. наук, 

проф. 

Кафедра мовної підготовки 

ВКЗ79 Експерементальні основи 

хімічних методів аналізу 

сільськогосподарської 

продукції 

канд. хім. наук, доц.  

Свіщова Я.О. 

 

Кафедра агрохімії 

ВКЗ80 Методи і організація наукових 

досліджень  

канд. хім. наук, доцент 

Свіщова Я.О. 

Кафедра агрохімії 

ВКЗ81 Природно-заповідна справа к.геог. н., доц. Ткаченко Т.Г. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ82 Основи рослинництва Воропай Ю.В.,  

к.с.г.н  Деревянко І.О.,  

Кафедра рослинництва 

ВКЗ83 Енерговикористання в 

технологічних процесах  

К.т.н., доцент Дяконов С.О., 

кк.т.н., доцент Пахучий А.М. 

Оптимізації технічних систем у 

рослинництві 

ВКЗ84 Домашні та екзотичні птахи, 

особливості походження та 

використання 

Люлін П.В., Федорова О.В. Кафедра фармакології та 

паразитології 

ВКЗ85 Комп’ютерні технології в 

геодезії та землеустрої 

к. е. н., доц. Хайнус Д.Д. кафедра  управління 

земельними ресурсами та 

кадастру 

ВКЗ86 Здорове харчування проф. Погарська В.В.,  

доц. Юр'єва О.О. 

Кафедра харчових технологій 

продуктів з плодів, овочів і 

молока та інновацій в 

оздоровчому харчуванні 

ім. Р.Ю. Павлюк 

ВКЗ87 Туристична Харківщина К.е.н., доц. Безгінова Л.І. Кафедра туризму 

ВКЗ88 Методи природничо-

географічних досліджень 

к.геог.н., доц.Ткаченко Т.Г. Кафедра екології та 

біотехнологій в рослинництві 

ВКЗ89 Ландшафтознавство к.с.-г.н., доц. Казюта А.О Кафедра ґрунтознавства 

ВКЗ90 Мікроскопія в сучасних 

наукових дослідженнях 

к.с.-г.н., доц.,  

Криворученко Р.В.  

Кафедра генетики, селекції та 

насінництва 

ВКЗ91 Система органічного світу к.с.г.н., доц., Швиденко М.В. Кафедра  землеробства та 

гербології ім. О.М. Можейка 

ВКЗ92 Історія землеробства  д.с.-г.н., проф. Кудря С.І. Кафедра землеробства та 

гербології ім. О.М. Можейка 

ВКЗ93 Систематика грибів к.с.г.н. Горяінова В.В. Кафедра зоології, ентомології, 

фітопатології, інтегрованого 

захисту і карантину рослин ім. 

Б.М. Литвинова 

ВКЗ94 Європейський механізм 

захисту прав людини 

к.ю.н., доц. Топоркова М.М., кафедра державно-правових 

дисциплін та міжнародного 

права 
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ВКЗ95 Еколого-правова культура 

особистості 

Доц. Ковач Д.Л. Кафедра цивільно-правових 

дисциплін, трудового та 

аграрного права 

ВКЗ96 Іміджеологія, риторика, 

ефективна комунікація 

к.іст.н., доц. Приходько Т.М. Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ97 Політико-правові студії к.іст.н., доцент Бондар Н.О. Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ98 Соціологія, соціальна безпека 

та соціальний захист 

К.соц.н., доцент  

Борюшкіна О.В. 

Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ99 Психологія впливу та успіху канд.пед.наук, доц.  

Євсюков О.Ф. 

практ. заняття: канд. психол. 

наук, доц. Скворчевська Є.Л. 

Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ100 Педагогіка творчості канд.пед.наук, доцент, 

Євсюков О.Ф. 

Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ101 Основи кормовиробництва Міхєєв В.Г., Свиридова Л.А., 

к.с.г.н., доц. 

Кафедра рослинництва 

ВКЗ102 Сучасні технології м’ясних 

продуктів на підприємствах 

малого бізнесу 

проф. Гринченко Н.Г. Кафедра технології м’яса 

ВКЗ103 Міжетнічні комунікації та 

євроінтеграція України 

к.філос.н., ст..викл. 

 Кобелєва Д.Л., Бондар Н.О. 

Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ104 Водопостачання і 

водовідведення  

К.т.н., доцент Петров А.М. Надійності та міцності машин і 

споруд ім. В.Я. Аніловича 

ВКЗ105 Основи мехатроніки Д.т.н., проф. Антощенков Р.В. Мехатроніки та деталей машин 

ВКЗ106 Нанотехнології та сучасні 

матеріали 

Ст. викл., д.т.н., Рибалко І.М. Сервісної інженерії та техноло-

гії матеріалів в машинобуду-

ванні ім. О.І. Сідашенка 

ВКЗ107 Технічні аспекти еволюції 

землеробства 

Д.т.н., проф. Артьомов М.П. Оптимізації технічних систем у 

рослинництві 

ВКЗ108 Історія розвитку 

сільськогосподарської техніки 

Д.т.н., проф. Козаченко О.В. Сільськогосподарських машин 

ВКЗ109 Програмне забезпечення 

інженерної діяльності 

к.т.н., доц. Абраменко І.Г. Автоматизації та комп’ютерно 

інтегрованих технологій 

ВКЗ110 Інноваційні процеси та 

обладнання переробки харчової 

сировини 

К.т.н., доц. Маяк О.А. Обладнання та інжинірингу 

переробних і харчових 

виробництв 

ВКЗ111 Технологія обладнання і 

технічне забезпечення 

тваринництва 

К.с.-г.н., доц. Іщенко К.В. сільськогосподарських машин 

та інженерії тваринництва 

ВКЗ112 Основи технологічних процесів 

виробництва та зберігання 

продукції рослинництва 

К.т.н., ст. викл. 

Кісь-Коркіщенко Л.В. 

Обладнання та інжинірингу 

переробних і харчових 

виробництв 

ВКЗ113 Тренінг: Мобільні енергетичні 

засоби та інтелектуальні 

системи в агроінженерії 

Д.т.н. проф. Власовець В.М. Тракторів і автомобілей 

ВКЗ114 Електромеханіка та 

робототехніка на агрофірмі 

д.т.н., проф., Лисиченко М.Л. кафедра  електромеханіки, 

робототехніки, біомедичної 

інженерії та електротехніки 

ВКЗ115 Біохімія рослин та здорове 

харчування  

канд.біол.наук, доц.  

Чечуй О.Ф. 

Кафедра агрохімії 

ВКЗ116 

 

Сучасні стандарти порід собак і 

котів та напрямки їх селекції 

Цимерман О.О.,  

Євтушенко І.Д. 

Кафедра ветеринарної хірургії 

та репродуктології 

ВКЗ117 Ветеринарна дієтологія з 

урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей 

дрібних тварин  

Цимерман О.О.,  

Євтушенко І.Д. 

Кафедра ветеринарної хірургії 

та репродуктології 
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ВКЗ118 Ботанічне різноманіття регіону  к.б.н., Горєлова О.І. Кафедра  землеробства та 

гербології ім. О.М. Можейка 

ВКЗ119 Технологія  лісопильно-

деревообробних виробництв 

д.т.н., доц. Шевченко С. А. кафедра 

деревооброблювальних 

технологій та системотехніки 

лісового комплексу 

ВКЗ120 Лісове господарство України та 

світу 

д.с.-г.н., проф.Пастернак В.П. Кафедра лісівництва та 

мисливського господарства 

ВКЗ121 Мисливство в Україні та світі к.с.-г.н. Горошко В.В. Кафедра лісівництва та 

мисливського господарства 

ВКЗ122 Лісові породи у зеленій 

енергетиці 

д.с.-г.н., с.н.с. Распопіна  С.П Кафедра лісових культур і 

меліорацій 

ВКЗ123 Історія лісокультурної справи к.с.-г.н., доц. Біла Ю.М. Кафедра лісових культур і 

меліорацій 

ВКЗ124 Планування та використання 

територій для розвитку 

відновлювальних джерел 

енергії 

к. е. н., доцент  

Домбровська О.А. 

кафедра управління 

земельними ресурсами та 

кадастру 

ВКЗ125 Лікарські рослини к.с.-г.н., доц. Познякова С.І Кафедра садово-паркового 

господарства 

ВКЗ126 Землевпорядкування та оцінка 

якості земель 

к.е.н., доцент  

Домбровська О.А. 

Кафедра управління 

земельними ресурсами та 

кадастру 

ВКЗ127 Малі архітектурні форми к.с.-г.н., доц. Булат А.Г. Кафедра садово-паркового 

господарства 

ВКЗ128 Охорона ґрунтів  к.с.-г.н., доц. Дегтярьов Ю.В. Кафедра ґрунтознавства 

ВКЗ129 Краєзнавство Слобожанщини   д.іст.н., проф. Жванко Л.М.    Кафедра ЮНЕСКО та 

соціального захисту 

ВКЗ130 Історія садово-паркового 

мистецтва 

Кравченко Л.І Кафедра садово-паркового 

господарства 

ВКЗ131 Сучасне програмне 

забезпечення та хмарні 

технології.  

к.т.н., доцент Чалий І.В. 

 

кафедра кібернетики та 

інформаційних технологій 

ВКЗ132 Основи бухгалтерського обліку 

і статистики 

д.е.н., доц. Василішин С.І. Кафедра обліку, аудиту та 

оподаткування 

ВКЗ133 Системи управління, планування 

та контролю завдань 

к.е.н, доц. Синявіна Ю.В. Кафедра кібернетики та 

інформаційних технологій 

ВКЗ134 Основи кібербезпеки: 

–  спеціальність 123 

–  спеціальність 151 

к.т.н., доц. Піскачова І.В. 

 

кафедра автоматизації та 

комп’ютерно інтегрованих 

технологій 

ВКЗ135 Інженерна та комп'ютерна 

графіка 

к.пед.н.,  доцент 

Мітяшкіна Т.Ю. 

Кафедра обладнання 

та інжинірингу переробних           

і харчових виробництв. 
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