
Факультет технології виробництва і переробки продукції тварин 

Прізвище, ім'я, 

побатькові Посада 

Посада 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

Напрям та опис 

послуг(розгорнутий 

перелік 

консультаційних 

питань) 

Поліщук Анатолій 

Анатолійович 

Декан факультету ТВППТ, 

доктор с-г нук , професор 

Годівля, фізіологія 

травлення  с.-г. 

тварин і птиці, 

розробка та 

оптимізація 

рецептури 

комбікормів та 

кормових добавок 

Сукманов Валерій 

Олександрович 

Професор кафедри 

харчових технологій, 

доктор тех. наук, професор 

             

Впровадження 

субкритичних 

технологій у 

виробництво 

харчових продуктів 

та вилучення 

біол.активних 

речовин із 

рослинної 

вторинної сировини 

Будник Ніна Василівна  Завідувач  Кафедри  

Харчових технологій 

,кандидат тех. наук,доцент 

Переробка 

вторинної мясної 

сировини та 

ресурсозберигаючі 

технології в галузі 

Кайнаш Алла Петрівна  Доцент кафедри харчових 

технологій, кандидат 

тех.наук, доцент 

 

Дубова Галина 

Євгеніївна 

Доцент кафедри харчових 

технологій, кандидат тех. 

наук, доцент 

Формування 

ароматичних 

показників харчової 

продукції при 

різних технологіях 

виробництва 

Кодак Тетяна 

Степанівна  

Доцент кафедри харчових 

технологій, кандидат с-г. 

наук 

 

Юхно Віктор 

Миколайович  

Доцент кафедри харчових 

технологій, кандидат с-г. 

наук, доцент 

Контроль якості 

сировини та 

харчових продуктів 



Чижанська Наталія 

Василівна 

Доцент каф. годівлі і 

зоогігієни с-г тварин, 

кандидат біологічних наук 

Годівля ,фізіологія 

травлення с-г 

тварин і птиці , 

оптимізація раціонів 

і біологічно- 

активних  речовин  

Ульянко Сергій 

Олексійович 

Доцент кафедри годівлі і 

зоогігієни с-г тварин, 

кандидат с-г наук, доцент 

 

Годівля с.-г. тварин 

і птиці, 

розробка та 

оптимізація 

рецептури 

комбікормів. 

Шостя Анатолій 

Михайлович 

 Завідувач  кафедри 

технології 

виробництва продукції 

тваринництва, доктор с-г 

наук, ст. науковий 

співробітник 

Покращення 

репродуктивних 

якостей с.-г 

тварин і птиці. 

Слинько Віктор 

Григорович 

Професор кафедри 

технології виробництва 

продукції тваринництва, 

кандидат с.-г. наук, доцент 

Технологічні 

процеси 

виробництва 

продукції 

вівчарства і 

козівництва 

Кузьменко Лариса 

Михайлівна  

Завідувач  кафедри годівлі 

і зоогігієни с-г тварин, 

кандидат с-г наук, доцент 

Питання годівлі с-г 

тварин і птиці, 

дослідження якості 

кормів 

Усенко Світлана 

Олексіївна 

Завідувач   кафедри 

технологій  

дрібного тваринництва, 

кандидат біолог.наук ст. 

науковий співробітник 

Технологічні 

процеси 

виробництва 

продукції 

свинарства 

Усачова Валентина 

Євгеніївна 

Доцент кафедри технології 

виробництва продукції 

тваринництва, кандидат с.- 

г. наук 

Технологічні 

процеси 

виробництва 

продукції 

рибництва 

Васільева Ольга 

Олександрівна 

Професор, кафедри 

розведення і генетики с.-г. 

тварин, кандидат с.-г. наук, 

доцент 

Технологічні 

процеси 

виробництва 

продукції 

птахівництва 



Березницький Віктор 

Іванович 

Старший викладач кафедри 

ТВПТ 

Організація та 

ведення конярства 

 
 


