НАЗВА
Ректор
Перший проректор
Проректор з науково-педагогічної роботи
Проректор з наукової та інноваційної діяльності
Проректор з адміністративно господарської
роботи
Помічник ректора
Факультет агрономії
Агрохімії та ґрунтознавства
Генетики, селекції рослин та біотехнології
Загального землеробства
Рослинництва
Хімії
Факультет плодоовочівництва, екології та захисту
рослин
Біології
Захисту і карантину рослин
Екології та безпеки життєдіяльності
Овочівництва
Плодівництва і виноградарства
Інженерно-технологічний факультет
Процесів, машин і обладнання агропромислового
виробництва
Прикладної інженерії та охорони праці
Технології зберігання і переробки зерна
Технології зберігання і переробки плодів та овочів
Математики і фізики
Факультет економіки і підприємництва
Маркетингу
Економіки
Економічної теорії
Обліку і аудиту
Фінансів і кредиту
Економічної кібернетики та інформаційних систем
Факультет менеджменту
Соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Української та іноземних мов

АДРЕСА
rector@udau.edu.ua
vicerector1@udau.edu.ua
vicerector2@udau.edu.ua
vicerector.sci@udau.edu.ua
vicerector.admin@udau.edu.ua
pomrectora@udau.edu.ua
faculty.agronomy@udau.edu.ua
agrochem@udau.edu.ua
genetika2015@udau.edu.ua
zemlerobstvo@udau.edu.ua
cropproduction@udau.edu.ua
chemistry@udau.edu.ua
faculty.horticulture@udau.edu.ua
biology@udau.edu.ua
zahist@udau.edu.ua
ecology@udau.edu.ua
ovochi@udau.edu.ua
plodivnytstvo@udau.edu.ua
faculty.foodtechn@udau.edu.ua
pmoapv@udau.edu.ua
appliedengineering@udau.edu.ua
tzpz@udau.edu.ua
tzppo@udau.edu.ua
math.physics@udau.edu.ua
faculty.economics@udau.edu.ua
marketing@udau.edu.ua
economics@udau.edu.ua
econtheory@udau.edu.ua
accounting@udau.edu.ua
finances.credit@udau.edu.ua
ekis@udau.edu.ua
faculty.management@udau.edu.ua
social@udau.edu.ua
ukr.flanguages@udau.edu.ua

Менеджменту ЗЕД та логістики
Менеджменту організацій
Туризму та готельно-ресторанної справи
Факультет лісового і садово-паркового
господарства
Лісового господарства
Садово-паркового господарства
Фізичного виховання і психолого-педагогічних
дисциплін
Кафедра військової підготовки
Музей історії університету
Профспілковий комітет
Наукова бібліотека
Навчально-науково-виробничий відділ
Приймальна комісія
Відділ працевлаштування
Підготовче відділення
Навчальний відділ
Відділ аспірантури та докторантури
Науковий відділ
Відділ міжнародних зв’язків
Центр культури і виховання
Психологічна служба університету
Центр професійного розвитку та консультування
Канцелярія
Інформаційно-обчислювальний центр
Відділ кадрів
Юрисконсульт
Бухгалтерія
Редакційно-видавничий відділ
НВК "Інститут післядипломної освіти та
дорадництва"
Гостинні приміщення гуртожитку № 4
Студентська рада
Проблемна науково-дослідна лабораторія з
оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних
насадженнях
Проблемна лабораторія «Агроекологія польових
культур»

mzed@udau.edu.ua
manager@udau.edu.ua
tourism@udau.edu.ua
faculty.landscape@udau.edu.ua
forestry@udau.edu.ua
land.garden@udau.edu.ua
physicaledu@udau.edu.ua
military.arts@udau.edu.ua
museum.univer@udau.edu.ua
profcom@udau.edu.ua
librari@udau.edu.ua
nnv@udau.edu.ua
enrollment.university@udau.edu.ua
job@udau.edu.ua
prediploma.course@udau.edu.ua
navchalniy@udau.edu.ua
aspirantura@udau.edu.ua
naunus@udau.edu.ua
department.fr@udau.edu.ua
culturecenter@udau.edu.ua
psychological@udau.edu.ua
cpdc@udau.edu.ua
udau@udau.edu.ua
itc@udau.edu.ua
kadru@udau.edu.ua
lawyer@udau.edu.ua
bux@udau.edu.ua
rvv@udau.edu.ua
ipod@udau.edu.ua
hotel@udau.edu.ua
studrada@udau.edu.ua
lab.fertility@udau.edu.ua
lab.plafc@udau.edu.ua

Навчально-науково-виробнича лабораторія
біотехнології
Лабораторія генетики, селекції та насінництва
сільськогосподарських культур
Проблемна науково-дослідна лабораторія засобів
боротьби з бур’янами
Лабораторія інтродукції, адаптації, розмноження і
вирощування декоративних і лісових культур
Науково-дослідна лабораторія «Екологічного
моніторингу в агросфері»
Проблемна науково-дослідна лабораторія з
плодового розсадництва
Науково-дослідна лабораторія «Маркетингові
рішення»
Науково-дослідна лабораторія грибівництва та
вигонки овочів
Навчально-наукова лабораторія овочівництва
закритого ґрунту
Науково-дослідна лабораторія "Соціальні
ініціативи"
Науково-дослідна лабораторія «Інноваційноінвестиційний розвиток АПК»
Науково-дослідна лабораторія «Інформаційних
технологій в обліку і аудиті»
Науково-дослідна лабораторія з оцінки якості
ґрунтів і продукції рослинництва

lab.invitro@udau.edu.ua
lab.selection@udau.edu.ua
lab.weed@udau.edu.ua
lab.spg@udau.edu.ua
lab.ecology@udau.edu.ua
lab.rozsadnytstvo@udau.edu.ua
rlab.marketing@udau.edu.ua
lab.mv@udau.edu.ua
lab.vgg@udau.edu.ua
rlab.finances@udau.edu.ua
rlab.economics@udau.edu.ua
rlab.accounting@udau.edu.ua
lab.soil@udau.edu.ua

