
 

Керівний склад Полтавської державної аграрної академії 

 

Прізвище, ім’я по батькові Посада Номер службового 

телефону, електронна 

адреса 

Аранчій Валентина Іванівна Ректор академії 50-02-73 

pdaa@pdaa.edu.ua 

 

 

Писаренко Павло 

Вікторович 

перший проректор 2-29-57 

pavlo.v.pisarenko@pdaa.edu.ua 

 

Костенко Олена Михайлівна проректор з науково-

педагогічної роботи 

60-82-28 

kostenko@pdaa.edu.ua 

 

Горб Олег Олександрович проректор з науково-

педагогічної, наукової 

роботи 

50-03-74 

gorb@pdaa.edu.ua 

 

Чуга Василь Миколайович проректор  

з адміністративно-

господарської частини 

60-82-30 

Вараксіна Олена Вікторівна директор інституту 

післядипломної освіти 

 

 

57-30-79 

ipod_agro@ukr.net 

 

Маренич Микола 

Миколайович 

декан факультету 

агротехнологій та екології 

56-58-01 

dekanatagro@ukr.net 

 

Поліщук Анатолій 

Анатолійович 

декан факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

2-27-91 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

 

Кулинич Сергій 

Миколайович 

декан факультету 

ветеринарної медицини 

2-28-93 

dekvetmed@pdaa.edu.ua 

Галич Олександр 

Анатолійович 

декан факультету економіки 

та менеджменту 

2-29-71 

fem@pdaa.edu.ua 

 

Дорогань-Писаренко 

Людмила Олександрівна 

декан факультету обліку та 

фінансів 

50-24-79 

pdaa_fof@ukr.net 

 

Дудніков Ігор Анатолійович декан інженерно-

технологічного факультету 

2-29-81 

mech@pdaa.edu.ua 

 

Лінська Світлана Павлівна головний бухгалтер 2-28-40 

svitlana.linska@pdaa.edu.ua 

 

Овчарук Олена Михайлівна начальник відділу кадрів 2-28-01 

kadry@pdaa.edu.ua 

 

Коляденко Зоя Іванівна начальник юридичного 

відділу 

2-29-53 

kolyadenkozoya1977@ukr.net 
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Шульга Людмила 

Володимирівна 

начальник навчального 

відділу 

2-28-39 

nav_vid@pdaa.edu.ua 

Матюха Віктор 

Володимирович 

голова профспілкового 

комітету 

69-43-74 

tbezhlebnaa@gmail.com 

 

Гаркуль Віталій 

Валерійович 

директор студмістечка 066-790-77-72 

avtoshkolapdaa@gmail.com 

 

Коваленко Олександр 

Миколайович 

начальник відділу з охорони 

праці 

066-287-60-85 

op_pdaa@ukr.net 

 

Радочіна Юлія Ігорівна керівник підрозділу з 

організації виховної роботи 

50-25-14 

radochinayulia@gmail.com 

 

Осташова Валерія 

Олександрівна 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

61-26-63 

priyom@pdaa.edu.ua 

 

Петренко Наталія 

Вікторівна 

керівник відділу сприяння 

працевлаштуванню студентів 

і випускників 

50-25-14 

vpp@pdaa.edu.ua 

 

Невідничий Олег 

Станіславович  

начальник редакційно-

видавничого відділу 

7-40-97 

rvv@edu.ua 

 

Савенкова Олена 

Олександрівна 

керівник гуманітарного 

відділу 

7-34-46 

sz.pdaa.edu@gmail.com 

 

Капіталова Тетяна Ігорівна начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

56-54-14 

international.office@pdaa.edu.

ua 

 

М’яка Світлана Іванівна керівник відділу 

моніторингу та забезпечення 

якості освіти 

57-30-79 

vyo@pdaa.edu.ua 

 

Снітко Людмила 

Олександрівна 

директор бібліотеки 2-29-91 

snitkola@gmail.com 

 

Булах Тетяна Вікторівна завідувач відділу з питань 

інтелектуальної власності 

2-29-53 

bulakh@pdaa.edu.ua 

 

Сіренко Олена Вікторівна завідувач аспірантури і 

докторантури 

50-03-74 

sirlen@ukr.net 

 

Левченко Юлія Миколаївна завідувач підготовчими 

курсами для вступників 

095-322-95-82 

julia05@lev@gmail.com 

 

Свириденко Іван 

Анатолійович 

начальник навчального 

центру інформаційно-

комунікаційного 

обслуговування 

(інформаційно-

обчислювальний центр) 

095-001-71-88 

ivan.svyrydenko@pdaaedu.ua 
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Семенов Юрій Юрійович керівник навчального відділу 

розробки та впровадження 

сучасного програмного 

забезпечення 

2-88-60 

semyy@pdaa.edu.ua 

 

Писаренко Віктор 

Микитович 

завідувач кафедри екології, 

охорони навколишнього 

середовища та 

збалансованого 

природокористування 

 

2-27-93 

ekoloqia@pdaa.edu.ua 

 

 

Крикунова Валентина 

Юхимівна 

завідувач кафедри загальної 

та біологічної хімії 

56-58-01 

himiya.pdaa@gmail.com 

 

Міщенко Олег Вікторович завідувач кафедри 

землеробства і агрохімії 

імені В. І. Сазанова 

2-27-93 

zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

Пипко Олександр 

Сергійович 

завідувач кафедри 

рослинництва 

2-26-33 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

 

Тищенко Володимир 

Миколайович 

завідувач кафедри селекції, 

насінництва і генетики 

50-23-51 

selekcia@pdaa.edu.ua 

 

Ульянко Сергій 

Олексійович 

завідувач кафедри годівлі та 

зоогігієни 

сільськогосподарських 

2-27-91 

qodivlia@pdaa.edu.ua 

 

Войтенко Світлана 

Леонідівна 

завідувач кафедри 

розведення і генетики 

сільськогосподарських 

тварин 

2-27-91 

rozvedennia@pdaa.edu.ua 

 

Шостя Анатолій 

Михайлович 

завідувач кафедри технології 

виробництва продукції 

тваринництва 

2-27-91 

tvpt@pdaa.edu.ua 

 

Тендітник Володимир 

Сергійович 

завідувач кафедри технології 

переробки продукції 

тваринництва 

2-27-91 

tppt@ukr.net 

 

Літвінов Петро Юрійович завідувач кафедри фізичного 

виховання і спорту 

2-27-81 

kfvts@mail.ru 

 

Передера Сергій Борисович завідувач кафедри терапії 2-89-11 

terapia@pdaa.edu.ua 

 

Бердник Василь Петрович завідувач кафедри анатомії 

та фізіології тварин 

2-28-93 

anatomiapdaa@gmail.com 

 

Євстаф’єва Валентина 

Олександрівна 

завідувач кафедри 

паразитології та 

ветеринарно-санітарної 

експертизи 

2-28-93 

Parazitologia@pdaa.edu.ua 

 

Скрипка Марина Вікторівна завідувач кафедри 

патологічної анатомії та 

інфекційної патології 

60-82-27 

Patanatomia@pdaa.edu.ua 
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Киричко Борис Павлович 

завідувач кафедри хірургії та 

акушерства 

2-27-54 

kaf.chir@ukr.net 

 

Махмудов Ханлар Зейнал 

Огли 

завідувач кафедри 

підприємництва і права 

2-28-07 

kaf_batap_pdaa@ukr.net 

 

Макаренко Петро 

Миколайович 

завідувач кафедри економіки 

підприємства 

2-27-64 

economika@pdaa.edu.ua 

 

Шаравара Тамара 

Олексіївна 

завідувач кафедри іноземних 

мов та українознавства 

2-29-71 

inozemna@pdaa.edu.ua 

 

Вакуленко Юлія 

Валентинівна 

завідувач кафедри 

економічної кібернетики та 

інформаційних технологій 

7-33-07 

informac@pdaa.edu.ua 

 

Писаренко Володимир 

Вікторович 

 

завідувач кафедри 

маркетингу 

2-27-64 

marketing@pdaa.edu.ua 

 

Маркіна Ірина Анатоліївна завідувач кафедри 

менеджменту 

50-25-22 

management@pdaa.edu.ua 

 

Лозинська Тамара 

Миколаївна 

завідувач кафедри 

публічного управління та 

адміністрування 

50-25-22    

pua@pdaa.edu.ua   

Плаксієнко Валерій Якович завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку 

50-24-79 

kl777777@ukr.net 

 

Рудич Алла Іванівна завідувач кафедри 

економічної теорії та 

економічних досліджень 

2-87-02 

kaf-eted.pdaa@ukr.net 

 

Левченко Зоя Михайлівна завідувач кафедри 

організації обліку та аудиту 

2-87-48 

orqaniz-oblik@pdaa.edu.ua 

 

Шейко Сергій 

Володимирович 

завідувач кафедри філософії, 

історії та педагогіки 

50-24-79 

filosofia@pdaa.edu.ua 

 

Чумак Валентина Дмитрівна завідувач кафедри фінансів і 

кредиту 

2-87-48 

fikpdaa@ukr.net 

 

Лапенко Тарас Григорович завідувач кафедри безпеки 

життєдіяльності 

60-98-61 

kafedra_bgd@ukr.net 

 

Шенгерій Людмила 

Миколаївна 

завідувач кафедри вищої 

математики, логіки та фізики 

2-29-81 

vm.pdaa@gmail.com 

 

Горик Олексій 

Володимирович 

завідувач кафедри 

загальнотехнічних дисциплін 

2-29-81 

ztd@pdaa.edu.ua 

 

Арендаренко Володимир 

Миколайович 

завідувач кафедри машини 

та обладнання 

2-29-81 

apv@pdaa.edu.ua 
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агропромислового 

виробництва 

 

Сакало Віктор Миколайович завідувач кафедри 

машиновикористання і 

виробничого навчання 

2-29-81 

mvivn@pdaa.edu.ua 

 

Дудніков Анатолій 

Андрійович 

завідувач кафедри ремонту 

машин і технології 

конструкційних матеріалів 

2-29-81 

zmtkm@pdaa.edu.ua 

 

Козаченко Олена 

Михайлівна 

директор Коледжу 

управління, економіки і 

права ПДАА 

(05322) 2-48-05; 

2-95-32 

acup@ukr.net 

 

Гузик  

Ростислав Тарасович 

директор Хорольського 

агропромислового коледжу 

ПДАА 

(05362) 32-1-01; 

33-5-06 

xapkpdaa@ukr.net 

 

Орошан Тетяна Анатоліївна 

Директор Лубенського 

фінансово-економічного 

коледжу ПДАА 

(05361) 7-26-00; 

 7-75-35 

lubnyfekpdaa@gmail.com 

 

Корнієнко  

Віктор Миколайович 

Директор Лохвицького 

механіко-технологічного 

коледжу ПДАА 

(05356) 3-54-46; 

3-54-58 

lttpdaa@ukr.net  

Шинкаренко  

Сергій Васильович 

Директор Хомутецького 

ветеринарно-технологічного 

коледжу ПДАА 

(05355) 3-55-89 

hvzt@pdaa.edu.ua 

 

Краснюк  

Василь Миколайович 

Директор Березоворудського 

аграрного коледжу ПДАА 

(05358) 6-61-17; 

6-61-10 

bt-pdaa@ukr.net 
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