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ПІБ Посада Е-mail Телефон 

Київська область 

Жученко Дмитро 

Борисович 

к. е. н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

dmitrijzuchenko@gmail.com 098-228-71-91 

Бечко Валентин 

Петрович 

к. е. н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

bechko@i.ua 068-392-53-80 

Калюжний Денис студент, 21-ф групи  068-739-20-25 

м. Київ 

Транченко Олександр 

Михайлович 

к. е. н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

lydatranch@gmail.com 097-099-19-66 

Ткачук Світлана 

Петрівна 

к. е. н., доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

svitlana.tkachuk97@gmail.com 063-334-60-73 

Рєзнік Анастасія студентка, 21-ф групи  097-184-99-18 

Львівська область 

Мазур Юрій Павлович к. е. н., доцент кафедри маркетингу mazur_mae@ukr.net 097-676-50-71 

Харенко Андрій 

Олександрович 

к. е. н., доцент кафедри маркетингу ira2110@ukr.net 067-911-13-40 

Рябокучма Андрій студент, 21-ма групи  068-557-17-05 

Чернігівська область 

Концеба Сергій 

Михайлович 

к. е. н., доцент кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних систем 

kontseba@meta.ua 096-263-98-31 

095-248-58-80 

Котвицька Наталія к. е. н., доцент кафедри економіки nakot@i.ua 096-418-83-18 
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Миколаївна 

Коробко Владислав студент, 21-е групи  068-700-91-71 

Миколаївська область 

Митяй Оксана 

Василівна 

к. е. н., доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування 

o.mityay77@gmail.com 097-722-37-00 

Мовчанюк Анастасія 

Валентинівна 

к. е. н., старший викладач кафедри 

публічного управління та 

адміністрування 

nastya_mov@mail.ru 068-034-06-67 

Квасніцький Олександр студент, 11-м-пб групи  098-767-24-16 

Ходзіцька-Іваненко Інна студентка, 11-м-пб групи  098-812-20-06 

Житомирська область 

Парубок Наталія 

Василівна 

к. е. н., старший викладач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної 

справи 

n.parubok91@gmail.com 096-084-37-17 

Кожухівська Раїса 

Борисівна 

к. е. н., доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи  

ray80@ukr.net 067-801-80-53 

Дроботяк Дарія студентка, 21-тм групи  068-367-42-35 

Гаркава Ольга студентка, 21-тм групи  098-375-90-02 

Донецька область 

Доморослий Валентин 

Іванович 

к. і. н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних та правових дисциплін 

dovaevrobo63@gmail.com 096-775-07-75 
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Пахольчук Іван 

Степанович 

к. і. н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних та правових дисциплін 

ispakholchuk@gmail.com 050-696-59-45 

Тлустий Максим студент, 41-з групи  098-708-02-36 

Левченко Володимир студент, 41-з групи  068-753-74-97 

Одеська область 

Лазарєв Олег 

Вячеславович 

к. п. н., старший викладач кафедри 

української та іноземних мов 

0682733291a@gmail.com 068-273-32-91 

Каричковська Світлана 

Петрівна 

доцент кафедри української та 

іноземних мов 

karychkovska@gmail.com 098-885-88-15 

Цистанов Віталій студент, 31-з групи  067-846-45-66 

Сухецька Крістіна студентка, 31-з групи  063-125-48-16 

Херсонська область 

Баюра Олександр 

Михайлович 

к. с.-г. н., доцент кафедри лісового 

господарства 

sasha-uman@ukr.net 097-956-01-29 

Вітенко Володимир 

Анатолійович 

к. б. н., доцент кафедри лісового 

господарства 

uman.vitenko@ukr.net 097-396-80-23 

Тищенко Едуард студент, 31-зм групи  063-212-93-55 

Чиженко Марина студентка, 21-зм групи  063-751-59-85 

Полтавська область 
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Тисячний Олег 

Петрович 

к. с.-г. н., доцент кафедри садово-

паркового господарства 

tychnyi_1977@ukr.net 096-401-68-13 

Миронова Лілія 

Миколаївна 

викладач кафедри садово-паркового 

господарства 

myronova_liliia@ukr.net 068-851-92-81 

Бобух Інна студентка, 21-зм групи  093-539-04-92 

Крайнова Анна студентка, 21-сп групи  096-056-25-99 

Сумська область 

Кононенко Сергій 

Іванович 

старший викладач кафедри геодезії, 

картографії і кадастру 

ksi.znatok@gmail.com 068-292-58-27 

Прокопенко Наталія 

Анатоліївна 

викладач кафедри геодезії, картографії 

і кадастру 

prok.nata@ukr.net 068-015-06-99 

Поліщук Олександр студент, 21-сп групи  098-393-36-59 

Поліщук Катерина студентка, 31-сп групи  068-038-52-27 

Чернівецька область 

Шевчук Тамара 

Олексіївна 

к. п. н., доцент кафедри фізичного 

виховання і психолого-педагогічних 

дисциплін 

shevchuk@ukr.net 068-352-78-99 

Гребінюк Наталія 

Миколаївна 

викладач кафедри фізичного 

виховання і психолого-педагогічних 

дисциплін 

grebinuk17@ukr.net 063-220-95-06 
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Шпілка Магдалина студентка, 31-лг групи  063-603-29-07 

Іщук Неля студентка, 21-лг групи  096-697-90-43 

Черкаська область 

Новіков Володимир 

Вікторович 

к. т. н., старший викладач кафедри 

технології зберігання і переробки 

зерна 

1990vovanovikov1990@gmail.com 095-509-15-43 

Желєзна Валерія 

Валеріївна 

к. с.-г. н., викладач кафедри технології 

зберігання і переробки зерна  

valeriia.voziian07@gmail.com 098-774-68-85 

Слободяник Анна студентка, 21-т групи  068-519-68-59 

Чубирко Іванна студентка, 21-т групи  098-496-47-20 

Харківська область 

Пиркало Віталій 

Васильович 

викладач кафедри технології 

зберігання і переробки плодів та 

овочів 

v_itali_y@bigmir.net 097-853-88-17 

Чернега Андрій  

Олегович 

к. с.-г. н., старший викладач кафедри 

технології зберігання і переробки 

плодів та овочів 

chernega_andrii@ukr.net 097-148-69-19 

Пірус Аліна студентка, 31-тз групи  098-740-21-55 
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Стражнюк Владислав студент, 11-ім групи  068-359-60-95 

Хмельницька область 

Прокопенко Едуард 

Васильович 

к. с.-г. н., доцент кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці 

proked@ukr.net 097-330-10-41 

Трус Олександр 

Миколайович 

к. с.-г. н., доцент кафедри прикладної 

інженерії та охорони праці 

alex.trus@ukr.net 097-944-45-45 

Гацкан Вадим студент, 21-ім групи  096-303-62-41 

Сапельнікова Юлія студентка, 41-тз групи  097-139-89-07 

Вінницька область 

Кравченко Василь 

Валерійович 

к. т. н., доцент кафедри процесів, 

машин та обладнання 

агропромислового виробництва 

kr.vasyl.v@gmail.com 067-774-88-20 

Олянічук Руслан 

Васильович 

к. т. н., доцент кафедри процесів, 

машин та обладнання 

агропромислового виробництва 

olyadnichukr@gmail.com 067-396-99-23 

Федоренко Тетяна студентка, 11-тм групи  097-853-27-57 

Заруба Анна студентка, 11-т групи  068-392-05-88 

Волинська область 

Новак Юрій  

Васильович 

к. с.-г. н., доцент кафедри агрохімії і 

ґрунтознавства 

uriy-novak@bigmir.net 097-347-78-66 
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Чередник Анна  

Юріївна 

аспірантка кафедри агрохімії і 

ґрунтознавства 

urevaa1313@gmail.com 093-544-71-10 

Пухір Євген студент, 11-а групи  098-728-24-69 

Плескач Олег студент, 12-а групи   

Закарпатська область 

Крижанівський Віталій 

Григорович 

к. с.-г. н., викладач кафедри генетики, 

селекції та біотехнології 

vitaliy.kryzhanovskiy.82@ukr.net 068-245-89-58 

Ракул Інна 

Олександрівна 

викладач кафедри генетики, селекції 

та біотехнології 

innakonup20@gmail.com 098-415-70-31 

Пастух Дмитро студент, 14-ас групи  096-748-75-89 

Дяченко Анна студент, 13-аг   

Запорізька область 

Коваль Галина 

Володимирівна 

викладач кафедри загального 

землеробства 

zemlerobstvo@ukr.net 097-639-25-41 

Борисенко Віталій 

Володимирович 

викладач кафедри загального 

землеробства 

pathetic@i.ua 098-275-29-62 

Бутрон Анна студентка, 23-ас групи   

Бондар Олег студент, 23-ас групи   

Рівненська область 
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Рогальський Сергій 

Владиславович 

к. с.-г. н., доцент кафедри 

рослинництва 

shark32008@yandex.ua 063-563-09-65 

Климович Наталія 

Михайлівна 

викладач кафедри рослинництва – 098-218-14-17 

Шевчук Олександр студент, 23-ас групи  063-121-61-63 

Козловець Олег студент, 13-аг групи  063-873-65-40 

Івано-Франківська область 

Чаплоуцький Андрій 

Миколайович 

к. с.-г. н., старший викладач кафедри 

плодівництва і виноградарства 

andriy.chaploutskyy@udau.edu.ua 096-914-39-88 

Мединський Ігор 

Андрійович 

викладач кафедри плодівництва і 

виноградарства 

plodivnytstvo@udau.edu.ua 096-750-27-16 

Панасова Катерина студентка, 22-с групи  098-839-76-70 

Жилун Станіслав студент, 22-с групи  098-000-73-50 

Тернопільська область 

Жиляк Іван Дмитрович к. х. н., доцент кафедри мікробіології, 

біохімії і фізіології рослин 

zhilyak@i.ua 067-149-00-17 

Заболотний Олександр 

Іванович 

к. с.-г. н., доцент кафедри 

мікробіології, біохімії і фізіології 

рослин 

aleks.zabolotny@yandex.ua 096-758-52-23 

Швець Юлія студентка, 31-ек групи  098-348-48-54 
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Калічак Олег студент, 31-ек групи  099-499-49-10 

Луганська область 

Кисельов Юрій 

Олександрович 

д. г. н., професор кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності 

measkart@udau.edu.ua 096-301-55-38 

Буцик Роман 

Миколайович 

к. с.-г. н., доцент кафедри 

плодівництва і виноградарства 

roman.butsyk@udau.edu.ua 067-454-67-82 

Ваховська Аліна студентка, 41-п групи  097-129-11-85 

Жмуденко Наталія студентка, 41-п групи  096-845-83-63 

Кіровоградська область 

Гурський Ігор 

Миколайович 

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

безпеки життєдіяльності 

– 067-737-45-45 

Медвідь Віталій 

Сергійович 

аспірант кафедри захисту і карантину 

рослин 

zahist@udau.edu.ua 096-100-85-53 

Стецик Андрій студент, 41-ек групи  095-820-04-58 

Орел Софія студентка, 21-ек групи  098-081-87-48 
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 Координатор зльоту Паєвський Петро Борисович тел.067-715-28-00; (047440 3-24-27  

     ел. адреса paievskiy_petro@ukr.net 
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