
Фотогалерея  
кафедри біотехнології та хімії  
«Наша історія в персоналіях» 

(до 100-річчя ПДАА) 



 

 В 2020 році Полтавська державна аграрна академія відзначає сторіччя 

свого заснування. Водночас, майже своє сторіччя буде відзначати і кафедра 

біотехнології та хімії ПДАА, яка створена в 1929 році. За період існування 

вона пройшла низку реорганізацій, змінювала свою назву: 

• Кафедра загальної хімії – 1929 рік; 

• Кафедра загальної та біологічної хімії – 1989 рік; 

• Кафедра біотехнології та хімії – з 2019 р. 

• За цей тривалий період існування кафедри на ній працювало багато 

співробітників, які були відомими науковцями, відмінними спеціалістами 

та просто гарними людьми. Щоб пам’ять про них зберігалась якомога 

довше, колективом кафедри й була створена ця фотогалерея. 

 



Завідувачі кафедри з 1929 по 1941 рр. 

Доцент Гроздов В.Л. (роки роботи  

з 1929 по 1935 рр.) 

 

Доцент Іванов А.Т. (роки роботи з  

1935 по 1937 рр.) 

 

Доцент Цимблер М.Е. (роки роботи  

з 1937 по 1941 рр. ) 



Завідувачі кафедри з 1941 по 1974 рр. 

Доцент Сушинський І.Ф. (роки 
роботи з 1941 по 1957 рр.) 

Доцент Бігіч І.С. (роки 
роботи з 1957 по 1974 рр.) 



Завідувачі кафедри з 1974 по 1990 рр. 

Доцент Лабунський І.П. (роки 
роботи з 1974 по 1984 рр.) 

Доцент Гриценко Н.М. (роки 
роботи з 1984 по 1990 рр.) 



Завідувачі кафедри з 1990 по 1998 рр. 

Доцент Верещака І.Г. (роки 
роботи з 1990 по 1994 рр.) 

Доктор хімічних наук Сахно Т.В. 
(роки роботи з 1994 по 1998 рр.) 



Завідувачі кафедри з 1998 по 2018 рр. 

Доцент Федосеєнко Д.В. (роки 
роботи з 1998 по 2000 рр.) 

Доцент Крикунова В.Ю. (роки 
роботи з 2000 по 2018 рр.) 



Викладачі кафедри з 1929 р. 

Почтер (Сініцина) А.В. 
1929 р. – лаборант 
1930 р. – асистент 

1956-1966 рр. – старший викладач 

Петренко О.О. 
1946 р. – старший лаборант  

1950 р. – асистент 
1960 – 1980 рр. – старший викладач 



Викладачі кафедри з 1929 р. 

Король О.С. 
1950 р. – старший лаборант 

1965 – 1971 рр. - асистент 

Шкробот Г.П. 
1953 – 1985 рр. - асистент 



Викладачі кафедри з 1961 р.  

 

 

 

 

 Павленко Г.І.  

1961-1963 рр. - асистент 

Журбій Е.І. 
1961 – 1984 рр. - асистент 



Викладачі кафедри з 1971 р. 

Кляченко В.Є. 
1971 – 1978 рр. – асистент  

Алікіна І.Б. 
 1972 – 1979 рр. - доцент 



Викладачі кафедри з 1971 р. 

Обертас Т.Ф. 
1974 р. – старший лаборант  

1993 – 1997 рр. - асистент 

Бушков В.М. 
1988 – 1993 рр. - асистент 



Викладачі кафедри з 1971 р. 

Чемерко Л.Г.  
1979 – 2011 рр. – доцент  



Викладачі кафедри з 1989 р. 

Зубенко В.Г.  
1989 – 1993 рр. - асистент 

Овсянник Т.В. 
1990 – 1992 рр. - асистент 



Викладачі кафедри з 1998 р. 

Редчук А.С. 
1998 – 2005 рр. - доцент 

Ольшанська Л.Ю. 
1999 – 2000 рр. – старший викладач 



Викладачі кафедри з 1999 р. 

Ширай Ю.В. 
1999 – 2016 рр. - доцент 

Тимоха С.С.  
2002 – 2016 рр. – старший викладач 



Викладачі кафедри з 1999 р.  

Данько (Мацюцька) В.О.  
2007 – 2012 рр. - асистент 

Жигалова (Турбай) А.С. 
Старший лаборант  



Викладачі кафедри з 1999 р.  

Чаган В.Г. 
асистент 

Колєснікова Л.А.  
асистент 



Викладачі кафедри з 1999 р.  

Бойко І.А.  
2009 – 2012 рр. – старший лаборант  

Галицька М.А. 
старший лаборант 


