МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Т.В.О.

І.А. Ясінецька
2020р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт в межах робочого часу науково-педагогічних/наукових працівників
та наукових досліджень докторантів/аспірантів/студентів на 2021 рік

Схвалено Вченою радою університету
Протокол №

Кам’янець-Подільський

2020

£ від “

2020р.

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Факультет агротехнологій і природокористування

Кафедра агрохімії, хімічних та загально-біологічних дисциплін

1

1.

Удосконалення навчального
процесу при викладанні
хімічних і загальнобіологічних
дисциплін в умовах
сільськогосподарського закладу
вищої освіти.
Роговик Леон Йосипович
кандидат хімічних наук, доцент,
завідувач кафедри

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

2.

Агробіологічні чинники у
формуванні продуктивності
біоенергетичних культур.
Недільська Уляна Іванівна
кандидат с.-г. наук, доцент,

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

За наявності

2021р.

2021р.

Шляхи підвищення пізнавальної
діяльності здобувачів вищої
освіти при вивченні хімічних
дисциплін.
Роговик Л.Й.
Коваль Т.В.
Крачан Т.М.
Шляхи підвищення пізнавальної
діяльності при викладанні
біологічних дисциплін.
Недільська У.І.
Пустова З.В.
Овчарук О.В.
Городиська О.П.
Падалко Т.О.
Удосконалення технології
вирощування культур з
елементами біологізації її впливу
на ріст, розвиток і формування
продуктивності.

Опублікування матеріалів
досліджень і участь у
наукових, міжнародних і
всеукраїнських
конференціях

Агроекологічне
обґрунтування
технологій вирощування
культур для вибору сортів
з максимальним

№
з/п

1

3.

4.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доцент
Використання біопрепаратів
при вирощуванні
сільськогосподарських культур.
Пустова Зоя Володимирівна
кандидат с.-г. наук, доцент,
доцент
Ресурсозберігаючі технології
вирощування проса.
Пустова Зоя Володимирівна
кандидат с.-г. наук, доцент,
доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Недільська У.І.

Очікувані результати
у 2021 році

6
потенціалом
продуктивності і якості.

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

2021р.

Використання мікробіологічних
деструкторів, стимуляторів росту.
Пустова З.В.

Вивчення впливу
мікробіологічних
препаратів на
сільськогосподарські
культури.

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

2021р.

Вирощування проса в літніх
посівах.
Пустова З.В.

Збільшення врожайності
на 20-30 %

5.

Удосконалення елементів
технології вирощування
буряків кормових в умовах
Лісостепу Західного.
Овчарук Олена Вікторівна
кандидат с.-г. наук, асистент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

6.

Створення і внесення,
розмноження і впровадження у
виробництво нових сортів
гречки.
Городиська Олеся Петрівна

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 6 від
23.11. 2020р.)

2021р.

Удосконалення системи
удобрення кормових буряків.
Овчарук О.В.

2021р.

Стійкість гречки до стресових
факторів навколишнього
середовища.
Городиська О.П.

Агроекологічне
обґрунтування
підвищення
продуктивності буряків
кормових залежно від
норм внесення
мінеральних добрив
Оцінка вихідного
матеріалу за урожайними
і технологічними
показниками якості зерна
гречки

№
з/п

1

7.

8.

9.

10.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

2
3
5
кандидат с.-г. наук, асистент
Продуктивність ромашки
лікарської залежно від
Затверджено на
Удосконалення елементів
технологічних заходів в умовах засіданні кафедри
сортової технології ромашки
2021р.
Лісостепу Правобережного.
(протокол № 6 від
лікарської.
Падалко Тетяна Олександрівна
23.11. 2020р.)
Падалко Т.О.
асистент
Фазові рівноваги і кристалічна
структура сполук у системах Y–
Затверджено на
Кристалічні структури сполук у
{Cu, Ag}–Al, {Y, La}–Ag–Ga та
засіданні кафедри
системах РЗМ–{Cu, Ag}–Al та
споріднених.
2021р.
(протокол № 6 від
споріднених.
Крачан Тетяна Михайлівна
23.11. 2020р.)
Крачан Т.М.
кандидат хімічних наук
асистент
Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою
Інтенсивна технологія
вирощування картоплі в умовах
Лісостепу західного.
Затверджено на
М’ялковський Руслан
перехідна
Головатюк Р.В.
засіданні кафедри
Олександрович
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Біологічні і агротехнічні основи
Затверджено на
інтенсифікації вирощування
2021р.
Безвіконний П.В.
засіданні кафедри
сучасних сортів і гібридів

Очікувані результати
у 2021 році

6

Захист кандидатської
дисертації

Опублікування матеріалів
досліджень і участь в
конференціях

2 патенти, 2 наукові статті,
3 тези доповідей

1 наукова стаття,
4 тез доповідей

№
з/п

1

11.

12.

13.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

2
3
5
буряка столового в умовах
Правобережного Лісостепу
України
Безвіконний Петро Васильович
кандидат с.-г. наук, доцент
Дослідження генезису й
розвитку земельних відносин,
управління земельними
Кушнірук Т.М.
ресурсами та моделювання
Потапський Ю.В.
Затверджено на
сталого природокористування з
2021р.
Лобунько Ю.В.
засіданні кафедри
застосуванням ГІС технологій
Петрище О.І.
Ясінецька Ірина Анатоліївна
Додурич В.В.
доктор екон. наук, професор,
проректор
Кафедра садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства
Агробіологічне обґрунтування
елементів технології
вирощування лаванди
Затверджено на
справжньої в умовах Лісостепу засіданні кафедри
західного.
(протокол №12
2018-2022рр.
Зелінська Н.М.
0118U005495
від 3.09.2020р.)
Хоміна Вероніка Ярославівна,
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Оптимізація елементів
Затверджено на
2018-2022рр.
Грохольська Т.М.

Очікувані результати
у 2021 році

6

2 наукові статті,
10 тез доповідей

2 наукові статті

2 наукові статті

№
з/п

1

14.

15.

16.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
технології вирощування шавлії
мускатної в умовах Лісостепу
західного.
0118U00712
Хоміна Вероніка Ярославівна,
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Формування продуктивності
сортів льону олійного залежно
від технологічних заходів в
умовах Лісостепу західного.
Хоміна Вероніка Ярославівна,
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Оптимізація комплексу
технологічних заходів при
вирощуванні гібридів
соняшнику в умовах Лісостепу
західного.
Хоміна Вероніка Ярославівна,
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Продуктивність пшениці озимої
залежно від елементів
біологізації при вирощуванні в

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
засіданні кафедри
(протокол №12
від 3.09.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол №12
від 3.09.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол №12
від 3.09.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол №12

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

2018-2022рр.

Кучер І.П.

2 тези доповідей

2018-2022рр.

Білюк М.Ю.

2 тези доповідей

2018-2022рр.

Шейко Д.В.

2 тези доповідей

№
з/п

1

17.

18.

19.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
умовах Лісостепу західного.
Хоміна Вероніка Ярославівна,
доктор с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри
Дослідження переущільнення
ґрунтів та розробка
рекомендацій з їх
розущільнення.
Рудь Анатолій Володимирович,
доктор філософії в галузі
технічних наук, доцент,
завідувач кафедри
Механізація післязбиральної
обробки зерна: очищення і
сушіння.
Котов Борис Іванович,
доктор технічних наук,
професор, професор
Проєктування і розрахунок
робочих органів посівних
сільськогосподарських машин.
Павельчук Юрій Федорович,
кандидат технічних наук,

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
від 3.09.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Дослідження переущільнення
грунту.
Рудь А.В.

Будуть розроблені та
впроваджені рекомендації
з розущільнення ґрунтів.

2021р.

Дослідження післязбиральної
обробки зерна.
Котов Б.І.

За результатами
дослідження
післязбиральної обробки
зерна будуть розроблені
рекомендації з
використання механізації.

2021р.

Проектування і розрахунок
робочих органів посівних машин.
Павельчук Ю.Ф.

Будуть спроектовані і
розраховані робочі органи
посівних машин.

Інженерно-технічний факультет

Кафедра агроінженерії і системотехніки
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 5 від
05.11. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 5 від
05.11. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 5 від
05.11. 2020р.)

2021р.

№
з/п

1

20.

21.

22.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доцент, доцент
Удосконалення технологічного
процесу викопувальносепаруючих робочих органів
картоплезбиральних машин.
Грушецький Сергій
Миколайович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент
Дослідження стану засміченості
поля та використання залишків
кукурудзи в якості біопалива.
Корчак Микола Миколайович,
кандидат технічних наук,
асистент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 5 від
05.11. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 5 від
05.11. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

2021р.

Удосконалення технологічного
процесу викопувальносепаруючих робочих органів.
Грушецький С.М.

З удосконаленням
технологічного процесу
викопувально-сепаруючих
робочих органів буде
зменшена собівартість та
підвищена якість
зібраного урожаю.

2021р.

Дослідження стану засміченості
поля рослинними залишками при
вирощуванні енергетичної
кукурудзи.
Корчак М.М.

За результатами
дослідження розмірних
характеристик стеблових
та кореневих залишків
кукурудзи будуть
розроблені рекомендації.

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін
Розробка конструктивноРозробка конструкторськофункціональної схеми машини,
технологічної документації на
конструктивна розробка вузлів
виробництво машини для
Затверджено на
машини, розрахунок основних
внесення рідких мінеральних
засіданні кафедри
2020-2021рр.
конструктивних елементів
добрив, КАС.
(протокол № 1 від
машини.
Девін Владлен В’ячеславович,
02.10. 2020р.)
Бурдега В.Ю.
кандидат технічних наук,
Ткачук В.С.
доцент, доцент
Девін В.В.

Комплект
конструкторськотехнологічної
документації на
виробництво машини для
внесення рідких
мінеральних добрив.
Гарантоване продовження
терміну експлуатації

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

23.

Розробка пристосувань для
ремонту та відновлення
автотракторних агрегатів.
Бончик Віталій Семенович
кандидат технічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
02.10. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2020-2021рр.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Надання рекомендацій щодо
конструктивно-технологічних
регулювань.
Бурдега В.Ю.
Ткачук В.С.
Надання консультацій щодо
випробування машини.
Бурдега В.Ю.
Ткачук В.С.
Девін В.В.
Надання консультацій щодо
дотримання вимог правил
пакування і маркування готової
продукції.
Бурдега В.Ю.
Ткачук В.С.
Девін В.В.
Семенишена Р.В.
Розробка пристосувань для
ремонту автотракторних
агрегатів.
Бончик В.С.
Федірко П.П.
Дудчак Т.В.
Оленюк О.А.

Очікувані результати
у 2021 році

6
машин
сільськогосподарського
призначення.
Наукові публікації,
виступи на конференціях,
захист магістерських
робіт.

Продовження
амортизаційного терміну
роботи вузлів і агрегатів та
підвищення їх
продуктивності, а також
безпечна робота під час
експлуатації. Економія

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

24.

Відновлення деталей вузлів та
агрегатів сільськогосподарської
техніки вітчизняного і
закордонного виробництва.
Дуганець Василь Іванович,
кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
02.10. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2020-2021рр.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Гончарук А.О.
Антонюк І.С.
Забезпечення працездатності
вузлів автотракторних агрегатів.
Бончик В.С.
Федірко П.П.
Дудчак Т.В.
Оленюк О.А.
Гончарук А.О.
Антонюк І.С.
Відновлення деталей вузлів
зернозбиральних комбайнів.
Дуганець В.І.
Федірко П.П.
Дудчак Т.В.
Оленюк О.А.
Гончарук А.О.
Антонюк І.С.
Відновлення деталей вузлів
насіннєочисних машин.
Дуганець В.І.
Федірко П.П.
Дудчак Т.В.
Оленюк О.А.
Гончарук А.О.

Очікувані результати
у 2021 році

6
паливно-мастильних
матеріалів. Зручність у
розбиранні та у складанні
автотракторних агрегатів.
Наукові публікації,
виступи на конференціях,
захист магістерських
робіт.
Підвищення
продуктивності
сільськогосподарської
техніки та збільшення
довговічності роботи її
вузлів і агрегатів.
Наукові публікації,
виступи на конференціях,
захист магістерських
робіт, отримання патентів.
Отримання рекомендацій
для подальшого
впровадження системи
відновлення деталей
вузлів та агрегатів.

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

25.

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5
6
Антонюк І.С.
Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції
Удосконалення технології
переробки молока та оцінка
якості і стандартизації молочної
сировини і молочних продуктів.
Приліпко Т.М.
Розробка методів визначення
Наукові статті у фахових
біобезпеки продуктів харчування
виданнях категорії Б та
та продовольчої сировини.
виданнях,
які відносяться
Дослідження і удосконалення
Косташ В.Б.
до
наукометричних
баз
процесів виробництва
Дослідження процесу
даних Scopus та Web of
сільськогосподарської
Затверджено на
просіювання сипких матеріалів з
Science.
продукції та стандартизації
засіданні кафедри
2021р.
метою удосконалення
харчових продуктів і напоїв.
(протокол № 5 від
Участь у наукових
конструкцій просіювачів і
Приліпко Тетяна Миколаївна,
23.11. 2020р.)
заходах.
збільшення ефективності їх
доктор с.-г. наук, професор,
Надання науковороботи.
в.о. завідувача кафедри
технічних, науковоФедорів В.М.
освітніх та науковоКузьмінська І.М.
консультаційних послуг.
Удосконалення процесів
стерилізації і пастеризації для
обробки харчових продуктів та
напоїв.
Семенов О.М.
Підлісний В.В.

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

26.

27.

28.

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Економічний факультет

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу
Економічна ефективність
використання основних засобів
Підвищення економічної
в умовах застосування
Затверджено на
ефективності використання
інформаційно-облікових
засіданні кафедри
основних засобів в умовах
2017-2021рр.
технологій.
(протокол № 9 від
застосування інформаційних
Цвігун Інна Анатоліївна,
23.10. 2017р.)
технологій
доктор економічних наук,
Сидорак Н.І.
доцент, завідувач кафедри
Теоретико-методичні аспекти
соціально-економічного
Затверджено на
розвитку сільських територій в
засіданні кафедри
Розвиток сільських територій
умовах децентралізації.
2019-2023рр.
(протокол № 9 від
Яворська Н.М.
Цвігун Інна Анатоліївна,
09.11. 2019р.)
доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри
Стан та перспективи розвитку
обліку, аналізу, контролю і
Цвігун.І.А.
оподаткування в умовах
Затверджено на
Борковська В.В.
поглиблення євроінтеграційних засіданні кафедри
Бурлаков О.С.
2020-2021рр.
процесів.
(протокол № 7 від
Савіцька С.І.
Цвігун Інна Анатоліївна,
26.10. 2020р.)
Семенишена Н.В.
доктор економічних наук,
Стендер С.В.
доцент, завідувач кафедри

Розділ дисертаційної
роботи, наукова стаття

Розділ дисертаційної
роботи, наукова стаття

Тези доповідей, наукові
статті

Строки
виконання
науковоНазва розділів,
№
Очікувані результати
дослідних
прізвище виконавців
з/п
у 2021 році
робіт і
у 2021 році
наукових
досліджень
1
2
3
4
5
6
Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Тема НДР/НД: “Формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації”
0110U007032
Пропозиції щодо
Організаційно-економічний
удосконалення
механізм забезпечення розвитку
Організаційно-економічний
Затверджено на
інструментів
функціонування ринку
механізм забезпечення розвитку
засіданні кафедри
організаційно29.
тваринництва.
2021р.
функціонування ринку
(протокол № 1 від
економічного механізму
Місюк Микола Васильович
тваринництва
28.08. 2020р.)
забезпечення розвитку
доктор економічних наук,
Місюк М.В.
функціонування ринку
професор, декан
тваринництва
Пропозиції щодо
Сучасна парадигма інноваційної
активізації інноваційного
економіки та її вплив на розвиток
розвитку підприємств в
Формування інноваційнобізнесу.
умовах цифрової
інвестиційного потенціалу
Затверджено на
Розвиток інноваційного
економіки;
підприємств.
засіданні кафедри
підприємництва, торгівлі,
Розкрити структурно30.
2021р.
Волощук Катерина Богданівна (протокол № 1 від
біржової діяльності.
економічні трансформації
доктор економічних наук,
28.08. 2020р.)
Стратегічне забезпечення
в умовах глобалізації;
професор, завідувач кафедри
системи економічної безпеки
Удосконалення
підприємств
логістичного забезпечення
Волощук К.Б.
інноваційного розвитку
підприємств
Стратегія розвитку
Затверджено на
Сталий розвиток з позиції
Пропозиції виробництву
31.
2021р.
агропромислових підприємств в засіданні кафедри
неоіндустріальної економіки.
по формуванню ресурсів
Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

№
з/п

1

32.

33.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
умовах неоіндустріальної
модернізації.
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО
Інституційно-інноваційний
розвиток сільських територій та
громад як стратегічний
пріоритет економічної безпеки
держави і конвергенції її до
стандартів.
Стельмащук Антон
Михайлович
доктор економічних наук,
професор, професор
Економічна безпека
товаровиробників зерна в
умовах ринкової глобалізації:
теорія, методологія, пріоритети.
Корженівська Наталія
Леонідівна
доктор економічних наук,
доцент, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Розвиток цифрової економіки.
Розвиток креативної економіки.
Волощук Ю. О.

Очікувані результати
у 2021 році

6
інноваційного розвитку
підприємств.
Практика соціальної
відповідальності бізнесу.
Сталий розвиток з позиції
неоіндустріалізації
економіки

Модернізація аграрних
підприємств – необхідна умова
переходу на виробництво
органічного продовольства
Стельмащук А.М.

Технологічне оновлення і
модернізація
сільськогосподарських
підприємств як
інноваційний напрям
підвищення їх
конкурентоспроможності

Економічна безпека
товаровиробників зерна в умовах
ринкової глобалізації: теорія,
методологія, пріоритети
Корженівська Н.Л.

Визначення пріоритетів
економічної безпеки
товаровиробників зерна з
огляду на глобалізаційні
зміни та світогосподарські
зв`язки України.
Позиціонування
ефективності виробництва

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

34.

35.

36.

Економічні механізми
забезпечення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції: теорія, методологія,
стратегія.
Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук,
професор, декан
Забезпечення ефективності
функціонування регіонального
бурякоцукрового підкомплексу.
Добровольська Елла
Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Стратегія розвитку
молокопродуктового
підкомплексу в контексті
продовольчої безпеки.
Заходим Марина
Володимирівна

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Очікувані результати
у 2021 році

6
і збуту зерна українським
товаровиробником в
умовах глобалізації

2021р.

Економічні механізми
забезпечення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції:
теорія, методологія, стратегія
Гойсюк Л.В.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора
економічних наук

Перехідна
тема

Забезпечення ефективності
функціонування регіонального
бурякоцукрового підкомплексу
Добровольська Е.В.

Дослідити основні
тенденції розвитку
регіонального
бурякоцукрового
підкомплексу

Перехідна
тема

Стратегія розвитку
молокопродуктового
підкомплексу в контексті
продовольчої безпеки
Заходим М.В.

Визначення пріоритетів
економічної безпеки
товаровиробників
молочної продукції з
огляду на глобалізаційні
зміни та світогосподарські

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

37.

Соціально-економічні
особливості розвитку особистих
господарств сільського
населення.
Коваль Нонна Василівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Перехідна
тема

Соціально-економічні
особливості розвитку особистих
господарств сільського населення
Коваль Н.В.

38.

Економічні трансформації в
аграрній сфері в умовах
глобалізації: теорія,

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від

2019-2021рр.

Економічні трансформації в
аграрній сфері в умовах
глобалізації: теорія, методологія,

Очікувані результати
у 2021 році

6
зв`язки України.
Позиціонування
ефективності виробництва
та реалізації
молокопродукції
українськими
товаровиробниками в
умовах глобалізації
Практичне вирішення
питань, пов’язаних з
функціонуванням та
розвитком особистих
господарств полягає в
розробці науково
обґрунтованих напрямів їх
розвитку, підвищенням
рівня життя сільських
жителів, формування на
селі умов ринкового
середовища з метою
вирішення продовольчої
проблеми.
Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора

№
з/п

1

39.

40.

41.

42.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
методологія, практика.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Формування стратегій розвитку
конкурентоспроможності
підприємств.
Нісходовська Олена Юріївна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Новітня парадигма
туристичного розвитку
сільських територій України.
Іванишин Володимир
Васильович
доктор економічних наук,
професор, ректор
Сталий розвиток підприємств в
контексті соціальноекономічної безпеки.
Іванишин Володимир
Васильович
доктор економічних наук,
професор, ректор
Удосконалення

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
28.08. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
практика
Федорчук Н.В.

Очікувані результати
у 2021 році

6
економічних наук

2021-2022рр.

Формування стратегій розвитку
підприємств
Нісходовська О.Ю.

Удосконалення методики
та механізму моделювання
стратегій та варіантів
розвитку
конкурентоспроможності
підприємства

2018-2020рр.

Новітня парадигма туристичного
розвитку сільських територій
України
Печенюк А.П.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора
економічних наук

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

2021р.

Сталий розвиток підприємств в
контексті соціально-економічної
безпеки
Субота М.В.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора
економічних наук

Затверджено на

2021-2025рр.

Удосконалення

Діагностика

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

№
з/п

1

43.

44.

45.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
інфраструктурного
забезпечення ефективного
функціонування
сільськогосподарських
підприємств та комплексного
розвитку сільських територій.
Чорнобай Лариса Михайлівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Стратегії економічного
розвитку підприємств України в
умовах глобалізації.
Шевчук Жанна Анатоліївна.
кандидат історичних наук,
доцент
Маркетингова концепція
управління розвитком
підприємств.
Іванишин Володимир
Васильович
доктор економічних наук,
професор, ректор
Формування ресурсів

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
28.08. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021-2022рр.

Затверджено на
засіданні
міжкафедрального
2020-2021рр.
семінару
(протокол № 1 від
23.06. 2020р.)
2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
інфраструктурного забезпечення
Чорнобай Л.М.

Очікувані результати
у 2021 році

6
інфраструктури
забезпечення
функціонування
сільськогосподарських
підприємств та
комплексного розвитку
сільських територій

Економічний розвиток України
ХХІ століття
Шевчук Ж.А.

Дослідити основні
тенденції розвитку
економіки України,
визначити місце держави у
світових економічних
відносинах початку ХХІ
ст., розкрити пріоритети
розвитку підприємства

Маркетингова концепція
управління розвитком
підприємств
Петриняк А. Я.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

Формування ресурсів

Захист дисертації на

№
з/п

1

46.

47.

48.

49.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
інноваційного розвитку
аграрних підприємств.
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО
Формування та
використання капіталу аграрних
підприємств.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Економічні механізми
регулювання ринку земельних
відносин
Іванишин Володимир
Васильович
доктор економічних наук,
професор, ректор
Економічний механізм
антикризового менеджменту
агропромислових підприємств.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Розвиток соціальної

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5
інноваційного розвитку аграрних
підприємств
Богачик С. В.

6
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

2021р.

Формування та
використання капіталу аграрних
підприємств
Супрович О. М.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

2021р.

Екомічні механізми регулювання
ринку земельних відносин
Мальченко Д.К.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

2021р.

Економічний механізм
антикризового менеджменту
агропромислових підприємств
Савчук О.В.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

2019-2023рр.

Розвиток соціальної

Узагальнення практики

№
з/п

1

50.

51.

52.

53.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
відповідальності бізнесу.
Іванишин Володимир
Васильович
доктор економічних наук,
професор, ректор
Інноваційний розвиток
агропромислових підприємств.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності
аграрних підприємств.
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО
Розвиток економічної безпеки
підприємств.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Економічне регулювання
розвитку земельних відносин в
сільському господарстві.
Волощук Юлія Олександрівна

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5
відповідальності бізнесу
Корчак В.М.

6
соціальної
відповідальності бізнесу

2018-2022рр.

Інноваційний розвиток
агропромислових підприємств
Федорук У. В.

Розкрити тенденції і
механізми активізації
інноваційного розвитку
підприємств

2018-2022рр.

Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності
аграрних підприємств
Дмитрів Б.Ю.

Узагальнення практики
корпоративної соціальної
відповідальності

2019-2023рр.

Розвиток економічної безпеки
підприємств
Москалюк В. В.

Удосконалення методики
оцінки економічної
безпеки підприємств

2019-2023рр.

Економічне регулювання
розвитку земельних відносин в
сільському господарстві
Мужик Н.Т.

Удосконалення методики
регулювання земельних
відносин

№
з/п

1

54.

55.

56.

57.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО
Інноваційний розвиток
агробізнесу в умовах цифрової
економіки.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Розвиток виробництва і ринку
зерна в умовах глобалізації.
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО
Організаційно-економічний
механізм розвитку галузі
тваринництва Подільського
регіону.
Місюк Микола Васильович,
доктор економічних наук,
професор, декан
Стратегія забезпечення
конкурентоспроможності
продукції молокопродуктового
під комплексу.
Місюк Микола Васильович,

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Теоретичні аспекти
інноваційного розвитку
агробізнесу в умовах
цифрової економіки

2020-2024рр.

Інноваційний розвиток
агробізнесу в умовах цифрової
економіки
Гораш А.С.

2020-2024рр.

Розвиток виробництва і ринку
зерна в умовах глобалізації
Шидловська О.В.

Теоретичні аспекти
розвитку виробництва і
ринку зерна в умовах
глобалізації

2021р.

Організаційно-економічний
механізм розвитку галузі
тваринництва Подільського
регіону
Сузанська Н. М.

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора філософії

2019-2023рр.

Стратегія забезпечення
конкурентоспроможності
продукції молокопродуктового
підкомплексу
Місько А. М.

Аналіз рівня
конкурентоспроможності
продукції
молокопродуктового
підкомплексу

№
з/п

1

58.

59.

60.

61.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доктор економічних наук,
професор, декан
Стратегічні напрями
удосконалення ресурсного
забезпечення об`єднаних
територіальних громад.
Місюк Микола Васильович,
доктор економічних наук,
професор, декан
Інноваційно-інвестиційне
забезпечення
конкурентоспроможного
розвитку галузі скотарства.
Місюк Микола Васильович,
доктор економічних наук,
професор, декан
Інституційне забезпечення
конкурентоспроможного
розвитку галузі тваринництва:
теорія, методологія, практика.
Місюк Микола Васильович,
доктор економічних наук,
професор, декан
Економічний механізм
управління сільським

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2018-2022рр.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Стратегічні напрями
удосконалення ресурсного
забезпечення об`єднаних
територіальних громад
Бец Б. Б.

Визначення напрямів
ресурсного забезпечення
об`єднаних
територіальних громад

Інноваційно-інвестиційне
забезпечення
2018-2022рр. конкурентоспроможного розвитку
галузі скотарства
Даньків А. С.

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 11
від 27.05. 2020р.)

Інституційне забезпечення
конкурентоспроможного розвитку
2020-2021рр.
галузі тваринництва: теорія,
методологія, практика
Сушарник Я. А.

Затверджено на
засіданні кафедри

2020-2024рр.

Економічний механізм управління
сільським розвитком за умов

Інноваційно-інвестиційне
забезпечення розвитку
галузі скотарства
Пропозиції щодо
інституційного
забезпечення
конкурентоспроможного
розвитку галузі
тваринництва в умовах
глобалізації
Теоретичні аспекти
формування економічного

№
з/п

1

62.

63.

64.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
розвитком за умов сталості.
Корженівська Наталія
Леонідівна
доктор економічних наук,
доцент, доцент
Фінансово-економічні
результати діяльності
підприємства: теорія,
методологія, і практика.
Волощук Катерина Богданівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
Ефективність діяльності
підприємств: теорія,
методологія і практика.
Коваль Нонна Василівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Державне регулювання
аграрних підприємств в
сучасних умовах
господарювання.
Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук,
доцент, докторант

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
сталості Беспалий І. В.

Очікувані результати
у 2021 році

6
механізму управління
сільським розвитком за
умов сталості

2020-2021рр.

Фінансово-економічні результати
діяльності підприємства: теорія,
методологія, і практика
Миронюк Н. І.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

2020-2021рр.

Ефективність діяльності
підприємств: теорія, методологія і
практика
Виклюк І. І.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

2020-2021рр.

Державне регулювання аграрних
підприємств в сучасних умовах
господарювання
Осецька А. Т.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

№
з/п

1

65.

66.

67.

68.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Зовнішньоекономічна
діяльність товаровиробників в в
системі глобальних
конкурентних відносин.
Корженівська Наталія
Леонідівна
доктор економічних наук,
доцент, доцент
Економічна ефективність
виробництва та реалізації
зернових культур: сучасний
стан та перспективи розвитку.
Добровольська Елла
Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Демографічна ситуація та її
вплив на формування ринку
праці регіону.
Чорнобай Лариса Михайлівна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Стратегія формування
конкурентоспроможності
продукції

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

2020-2021рр.

Зовнішньоекономічна діяльність
товаровиробників в системі
глобальних конкурентних
відносин
Рудик О. В.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

2020-2021рр.

Економічна ефективність
виробництва та реалізації
зернових культур: сучасний стан
та перспективи розвитку
Омельчук Д. М.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

2020-2021рр.

Демографічна ситуація та її вплив
на формування ринку праці
регіону
Томак М. О.

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від

2020-2021рр.

Стратегія формування
конкурентоспроможності
продукції сільськогосподарських

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

3
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 2 від
10.09. 2020р.)

№
з/п

1

69.

70.

71.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

2
3
5
сільськогосподарських
10.09. 2020р.)
підприємств
підприємств
Гуменюк Р. В.
Заходим Марина
Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Ефективність діяльності
підприємства: критерії,
Затверджено на
Ефективність діяльності
показники, аналіз та оцінка
засіданні кафедри
підприємства: критерії,
2020-2021рр.
Волощук Юлія Олександрівна
(протокол № 2 від
показники, аналіз та оцінка
доктор економічних наук,
10.09. 2020р.)
Семененко І. І.
доцент, директор ННІЗДО
Організаційно-економічний
механізм формування ринку
Затверджено на
Організаційно-економічний
молока та молокопродукції
засіданні кафедри
механізм формування ринку
2020-2021рр.
Місюк Микола Васильович,
(протокол № 2 від
молока та молокопродукції
доктор економічних наук,
10.09. 2020р.)
Смолінська О. В.
професор, декан
Державне регулювання
підприємницької діяльності
Затверджено на
Державне регулювання
Стельмащук Антон
засіданні кафедри
2020-2021рр.
підприємницької діяльності
Михайлович
(протокол № 2 від
Рарицька В. Б.
доктор економічних наук,
10.09. 2020р.)
професор, професор
Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

Очікувані результати
у 2021 році

6

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

Захист дипломної роботи
на здобуття освітнього
ступеня “Магістр”

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

2
Формування мотиваційного
механізму в управлінні
розвитком
сільськогосподарських
підприємств.
Чикуркова Алла Дмитрівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

73.

Управлінські рішення в системі
менеджменту підприємств.
Лаврук Оксана Степанівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

74.

Проблеми управління
діяльністю аграрних
підприємств.
Покотильська Наталія

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

72.

3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Дослідження процесу формування
мотиваційного механізму
управління розвитком
сільськогосподарського
підприємства
Грей Ю.М.

Наукові публікації у
фахових виданнях
України, зарубіжних
виданнях, тез
конференцій, підготовка
розділів дисертаційної
роботи

Теоретичні та прикладні засади
формування управлінських
рішень на підприємствах
Лаврук О.С.
Аналіз механізмів розроблення,
прийняття та реалізації
управлінських рішень на
підприємствах
Лаврук О.С.
Розроблення, прийняття та
реалізація управлінських рішень
на підприємствах
Лаврук О.С.
Система управління в аграрних
підприємствах та її особливості
Покотильська Н.В.
Проблеми та оцінка ефективності

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science
.

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

1

75.

76.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Застосування логістики в
аграрному бізнесі України.
Славіна Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Система управління розвитком
підприємств корпоративного
сектору економіки: теорія,
методологія, практика.
Чикуркова Алла Дмитрівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
управління діяльністю
підприємством
Покотильська Н.В.
Використання сучасних методів
управління аграрними
підприємствами
Покотильська Н.В.
Теоретичні аспекти застосування
логістики в аграрному бізнесі
України
Славіна Н.А.
Оцінка логістичної діяльності в
аграрному бізнесі України
Славіна Н.А.
Напрями вдосконалення
логістики в аграрному бізнесі
України
Славіна Н.А.
The impact of practices of the
internal audit on finance
management of the corporations .
Serhiy Zabolotnyy,
Liliya Prokopchuk
Effect of internal audit
practices on financial

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

77.

78.

Державне регулювання
розвитком сільських територій
України.
Гоголь Тетяна Василівна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент
Використання концепцій
маркетингу в управлінні
діяльності підприємств.
Кучер Олег Володимирович

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
30.09. 2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
management.
Prokopchuk L.
The Internal Audit Function and
the Quality of Financial
Reporting: Empirical Evidence
from Ukraine
Prokopchuk L.
Формування системи розвитку
управління витратами на
підприємствах корпоративного
сектору
Прокопчук Л.М.
Управління дивідендною
політикою акціонерних товариств
Прокопчук Л.М.

2021р.

Державне регулювання розвитком
сільських територій України
Гоголь Т.В.

2021р.

Оцінка ефективності
використання концепцій
маркетингу в управлінні
діяльності підприємств.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science
Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

1

79.

79.

80.

81.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

2
3
5
6
кандидат економічних наук,
Кучер О.В.
доцент, доцент
Пріоритети розвитку
зовнішньоекономічної
Затверджено на
Пріоритети розвитку
діяльності аграрних
Наукові публікації,
засіданні кафедри
зовнішньоекономічної діяльності
підприємств.
2021р.
зокрема у Scopus/
(протокол № 3 від
аграрних підприємств.
Жук Микола Васильович
Web of Science
30.09. 2020р.)
Жук М.В.
доктор економічних наук,
професор, професор
Вплив альтернативної
Затверджено на
Теоретико-методичні основи
Наукові публікації у
енергетики на розвиток
засіданні вченої
впливу альтернативної
фахових виданнях
сільських територій.
ради ПДАТУ
2020-2024рр. енергетики на розвиток сільських
України, зарубіжних
Бялківська Оксана Антонівна,
(протокол № 3 від
територій.
виданнях, тези доповідей
доктор економічних наук,
29.10. 2020р.)
Бялківська О.А.
конференцій
доцент, професор
Формування мотиваційного
Наукові публікації у
механізму в управлінні
Дослідження процесу формування
фахових виданнях
розвитком
Затверджено на
мотиваційного механізму
України, зарубіжних
сільськогосподарських
засіданні кафедри
управління розвитком
2021р.
виданнях, тези доповідей
підприємств.
(протокол № 3 від
сільськогосподарського
конференцій, підготовка
Чикуркова Алла Дмитрівна
30.09. 2020р.)
підприємства
розділів дисертаційної
доктор економічних наук,
Грей Ю.М.
роботи
професор, завідувач кафедри
Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем
Особливості запровадження
Затверджено на
2020р.
Управлінський аспект реалізації
Наукові публікації,

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
обов’язкового
накопичувального пенсійного
страхування громадян.
Рудик Володимир Касянович
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
пенсійної реформи на сучасному
етапі
Рудик В.К.
Пенсійне забезпечення сільського
населення в сучасних умовах
розвитку суспільства
Рудик В.К.
Необхідність поєднання
соціальної і економічної
компонент при формуванні
ефективної національної
пенсійної системи
Рудик В.К.
Роль компаній з управління
активами в ефективному
функціонуванні обов’язкової
накопичувальної пенсійної
системи
Рудик В.К.
Ефективне використання
перерозподільчих і
накопичувальних пенсійних
програм – важлива умова
підвищення добробуту
пенсіонерів

Очікувані результати
у 2021 році

6
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

82.

Фінансове забезпечення
розвитку та модернізації
тваринництва.
Лаврук Віталій Валерійович
доктор економічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

83.

Аналіз і прогнозування
фінансово-економічної
діяльності підприємств.
Інвестиційні проекти: аналіз та
оцінка.
Будняк Любов Миколаївна
кандидат економічних наук,

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Рудик В.К.
Сучасний стан та завдання
інвестиційного забезпечення
розвитку галузей сільського
господарства
Лаврук В.В.
Проблематика залучення
інвестицій у економічну
модернізацію і підвищення
конкурентоспроможності
тваринництва
Лаврук В.В.
Методологія дослідження
процесу проведення економічної
модернізації і розвитку
тваринництва в умовах дефіциту
фінансових ресурсів
Лаврук В.В.
Аналіз капітальних інвестицій в
необоротні активи
Особливості аналізу інновацій в
умовах сьогодення
Управління процесом оптимізації
витрат підприємства .
Управління прибутковістю

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доцент, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

84.

Аналіз фінансово-економічної
діяльності підприємств.
Аналіз і прогнозування
прибутку й рентабельності
підприємств.
Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

2021р.

85.

Діагностика фінансовогосподарської діяльності
підприємства й оцінка
ймовірності банкрутства.
Фугело Павліна Миколаївна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
підприємства
Управління фінансовими
ресурсами підприємства
Будняк Л. М.
Аналіз фінансово-економічної
діяльності підприємств
Механізм формування фінансових
ресурсів підприємства
Управління фінансовим
результатом підприємства
Формування системи управління
витратами на підприємстві
Управління прибутковістю
підприємства
Гайбура Ю.А.
Оцінка фінансового стану
підприємства
Розрахунок ймовірності
банкрутства підприємства
Управління фінансовою санацією
підприємства
Контроль фінансовогосподарської діяльності
підприємства
Фугело П.М.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

86.

Фінансове регулювання
аграрного сектора економіки
України в умовах
трансформації світового
сільського господарства.
Зеленський Андрій Вікторович
кандидат економічних наук,
доцент, асистент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

2021р.

87.

Застосування сучасних
комп’ютерних технологій в

Затверджено на
засіданні кафедри

2020р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Парадигма фінансового
регулювання як складової
механізму трансформації
світового сільського господарства
Структурно-декомпозиційний
аналіз дефініції “фінансове
регулювання” аграрного сектора
економіки
Інституційна складова
фінансового регулювання
аграрного сектора економіки
України
Трансформаційні процеси в
світовому сільському
господарстві та їх вплив на
аграрний сектор економіки
України
Шляхи вдосконалення механізму
фінансового регулювання
аграрного сектору економіки
України на основі зарубіжного
досвіду
Зеленський А.В.
Аналіз основних завдань
комп’ютерних систем супроводу

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Наукові публікації

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
управлінні підприємством.
Печенюк Андрій Васильович
кандидат економічних наук,
доцент, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
(протокол № 8 від
19.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
виробничих процесів сучасного
підприємства.
Практика використання
хмарних сховищ даних на
підприємстві.
Дослідження причин
уразливості інформаційної
системи підприємства,
вивчення основних видів
інформаційних загроз.
Дослідження основних цілей
та завдань Інтернетмаркетингу підприємства,
аналіз переваг його
ефективного застосування
Печенюк А.В.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

88.

Імунобіологічна реактивність та
метаболічний профіль крові
корів хворих на мастит за умов
застосування ліпосомальних
препаратів.
№ 0119u001604
Супрович Тетяна Михайлівна

Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології
Затверджено тему
дисертаційної
роботи

2021р.

Морфологічний та біохімічний
профіль крові корів, хворих на
субклінічну форму маститу, за дії
ліпосомальних препаратів.
Чепурна В.А.

Вивчити морфологічний та
біохімічний профіль крові
корів, за використання
препарату Ліманін для
лікування корів, хворих на
субклінічну форму
маститу

№
з/п

1

89.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
доктор с-г. наук, професор,
завідувач кафедри

Морфофункціональні
особливості росту та розвитку
та резистентності тварин і птиці
за різних екологічних факторів.
Данчук В’ячеслав
Володимирович
доктор с-г. наук, професор

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Ліпідний і жирнокислотний склад
та перекисні процеси у тканинах
ембріонів і гусенят за різного
вмісту ліпідів і вітаміну Е в
раціоні гусок.
Савчук Л.Б.
Розвиток зародку на ранніх
стадіях ембріогенезу поросят за
впливу техногенних факторів
Затвердження
промислових технологій.
загальнокафедральної
Добровольський В.А.
теми науково-дослідної
2021-2026рр.
Особливості показників крові
роботи.
поросят-сисунів за впливу
Початковий етап наукових
техногенних факторів
досліджень та аналіз їх
промислових технологій.
результатів
Каспров Р.В.
Патомоморфологічні зміни в
ендокринних залозах поросятсисунів за впливу техногенних
факторів промислових
технологій.
Пливанюк Є.В.
Наслідки радіаційного ураження у

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

90.

91.

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
різних видів с.-г. тварин і птиці:
радіочутливість та кінцевий
радіобіологічний ефект на
клітинному рівні.
Ліщук С.Г.
Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії
Розроблення, експериментальна
апробація, впровадження в
клінічну практику сучасних
Вдосконалення методів
методів та засобів діагностики,
діагностики та диференціації
лікування і профілактики
патології молочної залози кішок
запальних та метапластичних
Кушнір А.В.
патологій молочної залози і
2020-2025рр.
Вдосконалення способів
репродуктивних органів тварин.
лікування кішок за кістозно№ 0120U107578
фіброзної хвороби молочної
Желавський Микола
залози
Миколайович
Кушнір А.В.
доктор ветеринарних наук,
професор, професор кафедри
Розроблення, удосконалення і
Проведення акушерської і
впровадження раціональних
гінекологічної диспансеризації
способів діагностики, лікування
Бетлінська Т.В.
2020-2025рр.
і профілактики післяродових
Апробація методів діагностики
захворювань у корів.
післяродової патології у корів
№ 0119U103687
Бетлінська Т.В.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Планується клінічна
апробація методів
діагностики кістознофіброзної хвороби
молочної залози у кішок та
консервативних
(органозбергігаючих)
методів лікування.

Планується проведення
першого та другого етапу
акушерської і
гінекологічної
диспансеризації корів.
Виконавцями будуть

№
з/п

1

92.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Желавський Микола
Миколайович
доктор ветеринарних наук,
професор, професор кафедри
Патогенетичні механізми
дисфункції репродуктивної
системи корів та методи її
імунокорекції.
№ 0120U100064
Керничний Сергій Петрович
кандидат ветеринарних наук,
доцент, завідувач кафедри

93.

Теоретичне і експериментальне
обґрунтування використання
ентерококів при оцінці
безпечності молочних
продуктів.
№0120U100841,
Горюк Віктор Васильович,
кандидат ветеринарних наук,
доцент, доцент

94.

Поширення MRSA у молоці та
молочних продуктах в західному
регіоні України.

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Очікувані результати
у 2021 році

6
вдосконаленні методи
діагностики післяродових
захворювань у корів.

Планується удосконалення
Клінічна оцінка стану
диференційної діагностики
репродуктивної системи корів при
різних форм дисфункції
2020-2024рр.
різних формах дисфункції
репродуктивної системи
Захаров Ю.Р.
корів, публікація статті у
фаховому виданні

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від

2020-2024рр.

Моніторинг емерджентних
патогенів в молочних продуктах
Кожин В.А.

2020-2021рр.

Поширення MRSA у молоці
Горюк В.В.
Жавжарова А.В.

Буде вивчено біологічні
особливості емержентних
патогенів молочних
продуктів.
Заплановано публікацію 2
статей у наукометричних
базах Web of Science та
Scopus, 4 статті у фахових
виданнях України
категорії Б
Планується встановлення
Поширення MRSA у
молоці та молочних

№
з/п

1

95.

96.

97.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Горюк Віктор Васильович,
кандидат ветеринарних наук,
доцент, доцент
Діагностика, лікування та
профілактика функціональних
розладів яєчників у корів.
Мізик Володимир Павлович
асистент кафедри
Діагностика, лікування та
профілактика запальних
процесів у тварин.
Боднар Олександр
Олександрович
кандидат біологічних наук,
доцент, асистент кафедри
Патологія вагітності корів,
особливості імунобіологічного
статусу, діагностика,
профілактика та лікування.
Керничний Сергій Петрович,
кандидат ветеринарних наук,
доцент, завідувач кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
27.08.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
27.08.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
27.08.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
27.08.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2020-2021рр.

2020-2021рр.

2020-2021рр.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Очікувані результати
у 2021 році

6
продуктах, публікація
статті у фаховому виданні

Лікування корів із
функціональними розладами
яєчників
Мізик В.П.

Планується удосконалення
існуючих та розробка
нових методів лікування
та профілактики
функціональних розладів
яєчників у корів,
публікація статті у
фаховому виданні

Профілактика запальних процесів
у тварин
Боднар О.О.

Планується підвищення
ефективності лікувальнопрофілактичних заходів на
25%, публікація статті у
фаховому виданні

Діагностика гестозу у корів
Керничний С.П.

Планується удосконалення
методів діагностики
гестозу у корів, публікація
статті у фаховому виданні

№
з/п

1

98.

99.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Морфо-фізіологічне
обґрунтування різних методів
стерилізації сук та кішок.
Степанов Олександр
Дмитрович,
кандидат ветеринарних наук,
доцент, асистент кафедри
Розробка нових методів
профілактики та лікування
самок з патологією статевих
органів.
Захарова Тетяна
Володимирівна,
кандидат ветеринарних наук,
доцент, асистент кафедри

Моніторинг та діагностика
протозоозних хвороб тварин.
Мушинський
100.
Андрій Броніславович
кандидат біологічних наук,
доцент, завідувач кафедри
Моніторингові дослідження
101. щодо заразних патологій тварин
в умовах Південно-західного

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
27.08.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від
27.08.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2020-2021рр.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5

6

Морфо-фізіологічне
обґрунтування різних методів
стерилізації сук та кішок
Степанов О.Д.

Обґрунтування
латерального доступу для
стерилізації сук та кішок,
планується публікація
статті у фаховому виданні

Апробація нових схем
профілактики гінекологічних
2020-2021рр.
захворювань статевої сфери самок
Захарова Т.В.

Планується розробка
нових методів
профілактики патології
статевих органів у корів,
публікація статті у
фаховому виданні

Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
09.10.2020р.)
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від

2021р.

Молекулярно-генетичні методи
виявлення патогенів.
Мушинський А.Б.

1 наукова стаття у Scopus,
2 статті у фахових
виданнях України,
1 свідоцтво на корисну
модель.

2021р.

Клініко-патологоанатомічні
особливості, аналіз окремих
показників крові та екскрементів

Буде проаналізовано
клінічні і
патоморфологічні

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
регіону України.
Просяний Сергій Борисович,
кандидат с.-г. наук, доцент,
асистент кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
09.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
собак за інфекційних ентеритів.
Просяний С.Б.

102.

Епізоотологічний моніторинг
інфекційних хвороб домашніх
та сільськогосподарських
тварин в Подільському регіоні.
Карчевська Тетяна
Миколаївна,кандидат
ветеринарних наук, доцент,
асистент кафедри

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
09.10.2020р.)

2021р.

Епізоотична ситуація та
етіологічна структура
лептоспірозу тварин в умовах
Хмельницької області.
Карчевська Т.М.

103.

Моніторинг та діагностика
трансмісивних зоонозних
хвороб тварин.
Левицька Вікторія Андріївна,

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
09.10.2020р.)

2021р.

Молекулярно-генетичні методи
виявлення патогенів.
Виконавець: Левицька В.А.

Очікувані результати
у 2021 році

6
особливості прояву
інфекційних ентеритів
собак в умовах
Кам’янець-Подільського
району, досліджено деякі
морфологічні та
біохімічні показники
крові та екскрементів
тварин за інфекційних
ентеритів собак вірусної
етіології.
Буде проаналізовано
епізоотичну ситуацію та
етіологічний спектр
збудників лептоспірозу
тварин в розрізі останніх
п’яти років, вивчена
динаміка захворювання і
визначена питома вага
різних груп лептоспір, що
спричинюють хворобу.
Буде опубліковано 1
статтю у Scopus, 3 статті у
фахових виданнях
України.

№
з/п

1

104.

105.

106.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
кандидат ветеринарних наук,
асистент кафедри
Теоретичне та
експериментальне
обґрунтування впливу
бактеріофагів на планктонні та
біоплівкові форми бактерій в
системі одержання екологічно
безпечного молока.
№ 0119u001356.
Горюк Юлія Вікторівна,
кандидат ветеринарних наук,
асистент кафедри
Дослідження патологій тварин
в умовах Подільського регіону.
Бетлінська Тамара Василівна
асистент кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
09.10.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
09.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Очікувані результати
у 2021 році

6
1 свідоцтво на корисну
модель.

Вплив препаратів бактеріофагів
на біоплівкові форми бактерій.
Горюк Ю.В.

Буде опубліковано 1
статтю у Scopus, 2 статті у
WoS та 3 праці у інших
виданнях.

Лабораторні та терапевтичні
дослідження.
Бетлінська Т.В.

На базі отриманих
результатів будуть
запропоновані ефективні
методи діагностики,
профілактики та та
лікування патологій тва

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології
Технологічні аспекти
Технологічні аспекти
Затверджено на
виробництва продукції
виробництва молока і яловичини
засіданні кафедри
тваринництва.
2020-2024рр.
Димчук А.В.
(протокол № 1 від
Шуплик Віктор Вікторович,
Технологічні аспекти
02.09..2020р.)
кандидат с.-г. наук, доцент,
виробництва продукції

Удосконалення технологій
виробництва продукції
тваринництва, підвищення
продуктивності
сільськогосподарських

№
з/п

1

107.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

2
в.о. завідувача кафедри

3

Особливості дресирування
службових собак в залежності
від типу вищої нервової

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 1 від

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
свинарства.
Шуплик В.В.
Технологічні аспекти
виробництва продукції
птахівництва.
Пустова Н.В.
Технологічні аспекти
виробництва продукції
аквакультури.
Щербатюк Н.В.
Технологічні аспекти
виробництва продукції
бджільництва.
Шутяк О.В.
Вплив годівлі і біотехнологічних
аспектів на формування
продуктивності тварин.
Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І.,
Цвігун А.Т.
Збереження генофонду порід
сільськогосподарських тварин.
Шуплик В.В.
Особливості дресирування
2020-2024рр. службових собак в залежності від
типу вищої нервової діяльності.

Очікувані результати
у 2021 році

6
тварин на 5-10%.

Розробка методичних
рекомендацій щодо
організації відбору

№
з/п

1

108.

109.

110.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

2
3
5
6
діяльності.
02.09..2020р.)
Шуплик В.В., Димчук А.В.,
службових собак.
Шуплик Віктор Вікторович,
Євстафієва Ю.М.
кандидат с.-г. наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри
Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України
Створення бази даних і банку
Створення бази даних службових
Опрацювати дані щодо
біологічного матеріалу
собак Національної поліції
Затверджено на
службових собак, які
службових собак Національної
України.
засіданні кафедри
2020утримуються в кінологічполіції України.
Лайтер-Москалюк С.В.
(протокол № 5 від
2024рр.
них центрах при ГУ НПУ
Супрович Тетяна Михайлівна
Трач В.В.
10.12..2019р.)
Дніпропетровської та
доктор с.-г. наук, професор,
Чорний І.О.
Одеської області.
завідувач кафедри
Токарчук Т.С.
Визначити поліморфізм
Вивчення і розробка методів
гена BоLА-DRB3 здорових
ДНК-маркери захворюваності
оцінки впливу комплексу
і хворих на мастит корів
корів на мастит червоної степової
генетичних та антропогенно
червоної степової породи
породи.
змінених чинників середовища
у популяції голів (n = 100)
Строяновська Л.В.
на функціональний стан
Затверджено на
господарства
Чорний І.О.
організму задля профілактики
засіданні кафедри
Петродолинське Одеської
2020-2024рр.
захворювань тварин і
(протокол № 3 від
області
отримання безпечної та якісної
02.10.2020р.)
Асоціативний зв'язок типу
Опрацювати методику
продукції.
нервової діяльності службових
визначення
Супрович Тетяна Михайлівна
собак з реакціями поведінки та
Створити базу даних
доктор с.-г. наук, професор,
імунним статусом.
службових собак
завідувач кафедри
Яцина С. В.
кінологічних центрів при

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

111.

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Вивчення і розробка методів
оцінки впливу комплексу
антропогенно змінених чинників
середовища на функціональний
стан організму задля
профілактики захворювань
тварин і отримання безпечної та
якісної продукції
Лайтер-Москалюк С.В.

112.

Підвищення продуктивності та
виводимості
сільськогосподарської птиці.
Трач В.В.

113.

Вивчення і розробка методів
оцінки впливу комплексу
антропогеного фактору на
функціональний стан організму
поросят задля профілактики
стресостійкості.
Токарчук Т.С.

Очікувані результати
у 2021 році

6
ГУ НПУ в Хмельницькій,
Дніпропетровській та
Одеській областях.
Вивчити санітарні умови
одержання молока
коров’ячого незбираного
та його показники якості і
безпеки в господарствах,
залежно від їх
технологічного оснащення
Проаналізувати вплив
дезінфікуючих розчинів на
показники ПОЛ в
пренатальному періоді
онтогенезу птиці.
Зробити аналіз статичного
положення поросят у
період з 20 по 36 добу від
народження. Провести
порівняльну оцінку
статичного положення до і
після відлучення від
свиноматок. положення та

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5

Навчально-науковий інститут енергетики

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій
Структурні схеми комбінованого
електропостачання
Дослідження
Гарасимчук І.Д.
вітроелектрогенераторів малої
Визначення потужності і займаної
потужності (до 1 кВТ) для
площі вітроустановки
систем освітлення та
Затверджено на
Гарасимчук І.Д.
114.
альтернативного
засіданні кафедри
2021р.
Складання елементів
електропостачання.
(протокол № 4 від
математичної моделі
Гарасимчук Ігор Дитрович
03.11.2020р.)
Гарасимчук І.Д.
кандидат технічних наук,
Оцінка ефективності вітро доцент, завідувач кафедри
дизельного комплексу
Гарасимчук І.Д.
Аналіз методів і пристроїв для
обробки немитої вовни
Електромагнітна технологія та
Потапський П.В.
електронна система дезинфекції
Моделювання та вплив
Затверджено на
і підігріву вовни при її обробці
електромагнітного поля вкрай
115.
засіданні кафедри
2021р.
Потапський Павло Васильович.,
високочастотної діапазону на
(протокол № 4 від
кандидат технічних наук,
патогенні мікроорганізми в
03.11.2020р.)
доцент, доцент
шерсті і її підігрів
Потапський П.В.
Теоретичні обґрунтування моделі

Очікувані результати
у 2021 році

6
прийом корму у поросят

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Наукові публікації,
зокрема в українських та
зарубіжних фахових
журналах

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

116.

Аналіз багатодіодного
генератора імпульсної
електромагнітної енергії в
сантиметровому діапазоні
довжин хвиль для знищення
личинок комахшкідників
кореневої системи плодових
культур.
Козак
Олександр Володимирович,
кандидат технічних наук,
асистент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
03.11.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
пристрою для дезінфекції та
підігріву вовни в стосах
електромагнітною енергією в
міліметровому діапазоні довжин
хвиль
Потапський П.В.
Результати експериментальних
досліджень по дезінфекції та
підігріву вовни електромагнітним
полем міліметровим діапазоном
Потапський П.В.
Аналіз енергетичних
характеристик багатодіодного
генератора на лавино-пролітних
діодах
Козак О. В.
Аналіз теплових характеристик
ЛПД в режимі коротких імпульсів
Козак О.В.
Аналіз параметрів суматора
потужності багатодіодного
генератора на oснові
циліндричного резонатор
Козак О. В.
Теоретичний аналіз антени

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

117.

Дослідження впливу
електромагнітних полів на живі
організми.
Науковий керівник
Думанський
Олександр Васильович,
кандидат технічних наук,
асистент

Обґрунтування методів і
електронних систем
електромагнітної технології для
відновлення
118.
травмованих шкіряних тканин
тварин.
Вусатий Микола Вікторович,
асистент

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
03.11.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
03.11.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
випромінювання широкосмугових
імпульсімства
Козак О. В.
Сучасні методи електромагнітної
терапії тварин
Думанський О.В.
Електронні системи терапії
захворювань тварин
Думанський О.В.
Переваги електромагнітних
методів лікування тварин перед
медикаментозними методами
Думанський О.В.
Ефективне використання
електромагнітних методів
лікування тварин
Думанський О.В.
Аналіз методів і
електромагнітних пристроїв для
відновлення шкіряного покриву
тварин і обґрунтування напряму
досліджень
Вусатий М. В.
Теоретичний аналіз
пригноблюючого впливу на

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

Наукові публікації,
зокрема в українських та
зарубіжних фахових
журналах

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

119.

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
інфекційні мікроорганізми в
ранах шкіряного покриву тварин
низькоенергетичним
електромагнітним полем вкрай
високочастотного діапазону
Вусатий М. В.
Дослідження і розробка джерел
надвисокочастотного
випромінювання для відновлення
травмованого шкіряного покриву
тварин
Вусатий М. В.
Експериментальні дослідження по
впливу електромагнітних
випромінювань вкрай
високочастотного діапазону на
відновлення шкіряного покриву
тварин
Вусатий М. В.
Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту
Агробіомаса України як
Формування науковоЗатверджено на
енергетичний потенціал
технологічних засад процесу
засіданні кафедри
центрально-східної Європи
2019-2023рр.
торефікації агробіомаси.
(протокол № 4 від
№ 0119U103056
Гуцол Т.Д., Єрмаков С.В.
01.10.2020р.)
Гуцол Тарас Дмитрович,
Агробіологічні та техологічні

Очікувані результати
у 2021 році

6

Участь в програмах
міжнародної співпраці,
зокрема “Еразмус+” та
Міжнародний
Вишеградський Фонд.

№
з/п

1

120.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

2
доктор технічних наук, доцент,
доцент

3

Основи живлення цикорію
коренеплідного.
Ткач Олег Васильович,

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
аспекти формування
продуктивності енегетичних
культур.
Пустова З.В., Недільська У.І.
Розробка систем автоматизації
процесу садіння деревних
енергетичних культур.
Гуцол Т.Д., Єрмаков С.В.
Формування організаційноекономічного механізму
розвитку відновлюваних
джерел енергії.
Кучер О.В.
Нормативно-правове та
організаційне забезпечення
сертифікації біомаси і
біопалив в Україні.
Кучер О.В.
Актуальні питання в підготовці
фахівців в галузі енергетики.
Гуцол Т.Д., Михайлова Л.М.,
Єрмаков С.В., Кучер О.В.
Вплив основних елементів
живлення на урожайність
цикорію коренеплідного

Очікувані результати
у 2021 році

6
Наукові публікації у
вітчизняних та
закордонних виданнях, в
т.ч. внесених до
наукометричних баз.
Апробація результатів на
вітчизняних та
міжнародних наукових
конференціях

Наукові публікації,
зокрема у Scopus/
Web of Science

№
з/п

1

121.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри

Дослідження статичної системи
підпорядкованого регулювання
електродвигуном постійного
струму.
Дубік Віктор Миколайович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
01.10.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
01.10.2020р.)

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
Ткач О.В.
Значення ролі органомінеральних добрив в кореневому
живлені рослин цикорію
коренеплідного
Ткач О.В.
Роль мікроелементів в підвищенні
врожайності цикорію
коренеплідного
Ткач О.В.
Хімічний склад цикорію
коренеплідного залежно від
інтенсивності росту і рівня
врожайності
Ткач О.В.
Аналіз схеми передавальної
функції напруги перетворювача.
Дубік В.М.
Розрахунок перехідної функції
напруги перетворювача.
Дубік В.М.
Аналіз перехідних функцій та
побудова математичної моделі в
MatchLab Simulink.
Дубік В.М.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

122.

Вимірювання параметрів
електрообладнання та
електромереж спрямованих на
поліпшення безпеки праці в
навчальних лабораторіях
ПДАТУ.
Дубік Віктор Миколайович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

2021р.
Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 4 від
01.10.2020р.)
Атестат про
технічну
компетентність
№ 120 “ЕТЛ”–19
(чинний до
06.11.2022р.)

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році
5
На основі отриманої моделі
MatchLab Simulink побудова
кривих перехідних процесів
напруги перетворювача при
різних величинах постійних часу
системи електроприводу.
Дубік В.М.
Аналіз залежності запасу напруги
перетворювача від постійних
часу.
Дубік В.М.
Вимірювання опору ізоляції
електропроводки, кабельних
ліній, розподільчих мереж,
пристроїв, щитів, струмопроводів,
апаратів електрообладнання.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Вимірювання опору
заземлюючого пристрою.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Вимірювання питомого опору
грунту.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Вимірювання опору контактних
зєднаннь заземлюючого

Очікувані результати
у 2021 році

6

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

1

2

3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
пристрою.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Оформлення паспорта
заземлюючого пристрою.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Вимірювання струму
однофазного короткого
замикання в мережі до 1 кВ.
Дубік В.М., Горбовий О.В.
Технічний звіт.
Дубік В.М., Горбовий В.М.
Дослідження існуючих типів
індукційних генераторів.
Горбовий О.В.
Аналітичне дослідження
Затверджено на
Виявлення недоліків та
індукційних генераторів.
засіданні кафедри
труднощів експлуатації
123.
2021р.
Горбовий Олег Володимирович, (протокол № 4 від
індукційних генераторів.
асистент кафедри
01.10.2020р.)
Горбовий О.В.
Розробка нового типу
індукційного генератора.
Горбовий О.В.
Кафедра фізики, охорони праці та інженерії середовища
Використання новітніх
Затверджено на
Проблема фахової спрямованості
124.
педагогічних технологій для
засіданні кафедри 2020-2024рр. навчання курсу фізики в системі
підвищення фахових
(протокол № 3 від
підготовки агроінженера.

Очікувані результати
у 2021 році

6

Наукові публікації,
зокрема в українських та
зарубіжних фахових
журналах зокрема у
Scopus/
Web of Science

Наукові публікації у
вітчизняних та
закордонних виданнях, в

№
з/п

1

125.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
компетентностей студентів.
Збаравська Леся Юріївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри

Система управління охороною
праці сільськогосподарського
підприємства.
Супрович Микола Петрович,
кандидат технічних наук,
доцент, асистент

Теоретико-методологічні засади
вивчення курсу фізики для
студентів агроінженерних
126.
спеціальностей.
Слободян Сергій Борисович
кандидат ф.-м. наук, доцент,
доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3
02.11.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
02.11.2020р.)

Затверджено на
засіданні кафедри
(протокол № 3 від
02.11.2020р.)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

Очікувані результати
у 2021 році

5
Збаравська Л.Ю.
Теоретичний аналіз інженерної
діяльності з метою моделювання
нав-чального процесу.
Збаравська Л.Ю.
Формування фахово спрямованих
знань у студентів аграрно-технічних університетів як
педагогічна проблема.
Збаравська Л.Ю.

6
т.ч. внесених до провідних
наукометричних баз.
Апробація результатів на
вітчизняних та
міжнародних наукових
конференціях

2021-2022рр.

Збір матеріалів.
Розробка концепції СУОП
відповідно до вимог ISO 45001
Супрович М.П.

Банк матеріалів
(документів)
Прийняття моделі для
Розробки СУОП

2020-2024рр.

Проблема підготовки фахівців
агроінженерних спеціальностей
під час вивчення курсу фізики.
Слободян С.Б.
Використання професійно
спрямованих знань у студентів
аграрно-технічних університетів.
Слободян С.Б.

Наукові публікації у
вітчизняних та
закордонних виданнях, в
т.ч. внесених до провідних
наукометричних баз.
Апробація результатів на
вітчизняних та
міжнародних наукових
конференціях

№
з/п

1

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
Технологічні розробки з
удосконалення елементів
виробництва та переробки
продукції тваринництва.
Шутяк Олександр
Володимирович,
кандидат с.-г. наук, доцент

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
Теоретичне обґрунтування та
Затверджено на
практична реалізація сучасних
засіданні кафедри
технологічних підходів вироб127.
(протокол № 3 від 2020-2021рр. ництва продукції бджільництва.
02.11.2020р.)
Селекційна робота на пасіці НДЦ
“Поділля” ПДАТУ
Шутяк О.В.
Компетентнісний підхід на
Використання педагогічних
заняттях з фізики.
технологій для формування
Затверджено на
Формування професійної компеключових компетентностей на
засіданні кафедри
тентності студентів вищих
128.
заняттях з фізики.
(протокол № 3 від 2020-2024рр.
навчальних закладів.
Торчук Михайло Васильович,
02.11.2020р.)
Формування навчально-пізнакандидат технічних наук,
вальної компетентності студентів
асистент
рід час проведення лабораторних
робіт
Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти
Кафедра іноземних мов
Проблеми викладання іноземної
Проблеми викладання англійської
мови, як складової професійної
Затверджено на
мови в сучасному аграрному ЗВО.
підготовки фахівців для
засіданні кафедри
Гуменюк І.І.
129.
аграрної сфери в умовах
(протокол № 1 від 2020-2021рр.
Розвиток професійної освіти:
інтернаціоналізації вищої
31.08.2020р.)
порівняльний аспект.
освіти.
Роляк А.О.
Гуменюк Ірина Іллівна,
ІКТ у викладанні англійської

Очікувані результати
у 2021 році

6
Підвищення ефективності
виробництва продукції
бджільництва на пасіці
НДЦ “Поділля” ПДАТУ
Наукові публікації у
вітчизняних та
закордонних виданнях, в
т.ч. внесених до провідних
наукометричних баз.
Апробація результатів на
вітчизняних та
міжнародних наукових
конференціях
Публікації у фахових
вітчизняних та
міжнародних виданнях,
зокрема виданнях, що
індексуються у
наукометричних базах
Scopus, Web of Science

№
з/п

1

130.

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації 1,
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання, посада
2
кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)
3

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень
4

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
мови.
Чайковська О.В.
Тенденції розвитку професійної
освіти Франції кінець ХХ ст.
початок ХХІ ст.
Попель Н.А.
Когнітивна лінгвістика і поетика.
Когнітивний аспект викладання
ESP.
Кунцьо О.І.
Кафедра теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін
Соціально-економічні зміни в
українському селі у
XIX – поч. ХХІ ст.
Каденюк О. С., Завадська І. М.
Трансформація соціальноАксіологічні та комунікативні
економічних відносин та
Затверджено на
засади функціонування культури
суспільної свідомості в Україні
засіданні кафедри
Попович М.Д., Колосюк І. А.,
в період XIX-XXIст.
2020-2021рр.
(протокол № 2 від
Боднар А. М.
Кіріка Діана Володимирівна,
18.09.2020р.)
Українська культура в контексті
кандидат юридичних наук,
європейської культури: історія і
доцент, завідувач кафедри
сучасність
Нестеренко В.А., Колосюк І. А.,
Боднар А. М.
Політико-правові, історичні та
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Публікації у фахових
вітчизняних та
міжнародних виданнях,
виданнях, що
індексуються у
наукометричних базах
Scopus, Web of Science,
інших наукових виданнях

№
з/п

Назва НДР/НД, номер
державної реєстрації
прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника,
науковий ступінь, вчене
звання,посада

Підстава для
виконання
(рішення
кафедри, дата,
№ протоколу)

Строки
виконання
науководослідних
робіт і
наукових
досліджень

1

2

3

4

Завідувач науково-дослідної частини

Назва розділів,
прізвище виконавців
у 2021 році

5
соціокультурні проблем и
о р ган ізац ії і ф ункц іон уванн я
о б ’єд н ан и х територіальн их
гром ад
К ір ік а Д. В., К ад ен ю к 0 . С.,
П опович М. Д ., Н естерен ко В. А.

/

Очікувані результати
у 2021 році

б

Л.А. Загнітко

