
Графік складання вступних екзаменів до аспірантури у 2021 році 
 

Спеціальність Дата Час Аудиторія Склад комісії 

051 «Економіка» 

06.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

11:10 508 

Голова комісії:  

ТКАЧУК В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і 

підприємництва. 

Члени комісії:  

ЗІНЧУК Т.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції; 

ВАЛІНКЕВИЧ Н.В. – д.е.н., професор, професор кафедри 

інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності. 

071 «Облік і оподаткування» 

06.09.2021 

(додатковий 

екзамен) 

 

08.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

10:00 92 

Голова комісії: 

МАЛЮГА Н.М. – д.е.н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

Члени комісії:  

МОРОЗ Ю.Ю. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту; 

ЦАЛЬ-ЦАЛКО Ю.С. - д.е.н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

073 «Менеджмент» 

09.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

10:00 508 

Голова комісії:  

КРАВЧУК І.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука. 

Члени комісії:  

ЗІНЧУК Т.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції; 

ЗЕЛІНСЬКА А.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука. 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

03.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

12:00 120 

Голова комісії:  

СКИДАН О.В. – д.е.н., професор, ректор університету. 

Члени комісії:  

КУЦМУС Н.М. – д.е.н., доцент, професор кафедри 

міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції; 

ШВЕЦЬ Т.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності. 

 



101 «Екологія» 

03.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

11:10 210 

Голова комісії:  

РОМАНЧУК Л.Д. – д.с.-г.н., професор, проректор з наукової 

роботи та інноваційного розвитку. 

Члени комісії:  

КОТЮК Л.А. – д.б.н., доцент, завідувач кафедри загальної 

екології; 

БОРИСЮК Б.В. – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри загальної 

екології. 

133 «Галузеве машинобудування» 

02.09.2021  

(додатковий 

екзамен) 

 

06.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

11:00 408 

Голова комісії:  

КУХАРЕЦЬ С.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри 

механіки та інженерії агроекосистем. 

Члени комісії:  

ГРАБАР І.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів, 

машин і обладнання в агроінженерії; 

ШЕЛУДЧЕНКО Б.А. – к.т.н., професор, професор кафедри 

механіки та інженерії агроекосистем. 

201 «Агрономія» 

08.09.2021 

(вступний 

іспит) 

13:35 
68 

агро.фак. 

Голова комісії:  

МОЙСІЄНКО В.В. - д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри 

рослинництва. 

Члени комісії:  

ДІДОРА В.Г. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри 

рослинництва; 

ІВАЩЕНКО І.В. – к.б.н., доцент, доцент кафедри захисту 

рослин. 

204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

03.09.2021 

(вступний 

екзамен) 

10:00 
14 

тех.фак. 

Голова комісії:  

ПІДДУБНА Л.М. – д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри 

розведення, генетики тварин та біотехнології. 

Члени комісії:  

БОРЩЕНКО В.В. – д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри годівлі 

тварин і технології кормів; 

КРИВИЙ М.М. – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри годівлі 

тварин і технології кормів. 

211 «Ветеринарна медицина» 

03.09.2021 

(вступний 

іспит) 

11:10 
104 

вет.фак. 

Голова комісії:  

ГОРАЛЬСЬКИЙ Л.П. – д.в.н., професор, завідувач кафедри 

анатомії і гістології. 



Члени комісії:  

ГАЛАТЮК О.Є. – д.в.н., професор, завідувач кафедри 

мікробіології, фармакології та епізоотології; 

ДОВГІЙ Ю.Ю. – д.в.н., професор, завідувач кафедри 

паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни. 

Іноземна мова 

(англійська та німецька) 

07.09.2021 

(вступний 

іспит) 

12:00 305 

Голова комісії:  

ХАНТ Г.О. – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних 

мов. 

Члени комісії:  

СОЛОВЙОВА Л.Ф. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри 

іноземних мов; 

РАЗУМНА К.А. – старший викладач кафедри іноземних мов. 

 

 


