
Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного 

університету за 2019-2020 н.р., 

згідно з  

«Положенням про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), 

кафедр і факультетів Львівського національного аграрного університету» 
 

Рейтинг науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету 

Факультет агротехнологій та екології 

Кафедра П.І.Б. науково-педагогічного працівника Рейтинг 

кафедра екології  д.б.н., проф. Капрусь І. Я. 188,8 

кафедра екології  к.б.н., доц. Хірівський П. Р. 187,2 

кафедра екології  к.б.н., доц. Панас Н. Є. 171,4 

кафедра екології  к.т.н., доц. Мазурак О. Т. 168,5 

кафедра екології  к.с.–г.н., доц. Качмар Н. В. 167,5 

кафедра екології  к.с.-г.н., в.о.доц. Дидів А. І. 160,4 

кафедра екології  к.б.н., доц. Корінець Ю.Я. 152,6 

кафедра екології  к.б.н., доц. Лисак Г. А. 150,7 

кафедра екології  к.с.-г.н., доц. Дацко Т. М. 148,8 

кафедра екології  к.с.-г.н., доц. Кректун Б. В. 144,9 

кафедра екології  к.с.-г.н., в.о. доц. Лопотич Н. Я. 143,3 

кафедра екології  к.б.н., доц. Соловодзінська І. Є. 131,6 

кафедра екології  к.с.-г.н., доц. Зеліско О. В. 129,1 

кафедра екології  к.б.н., в.о. доц. Онисковець М. Я. 125,5 

кафедра екології  ст.викл. Ментух О. С. 121,6 

кафедра екології  к.х.н., доц. Уйгелій Г. Ю. 119,4 

кафедра екології  к.х.н., ст викл. Шкумбатюк Р. С. 115,5 

кафедра екології  к.с.-г.н., доц. Багдай Т. В. 112,6 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства зав.кафедри, д.б.н., проф., Гнатів П. С. 186,2 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.с.–г.н., в.о.доц.  Пархуць Б.І. 165,9 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.с.-г.н., доц. Лагуш Н.І. 159,8 



кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.с.-г.н., доц. Полюхович М. М. 147,5 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.с-г.н., доц. Іванюк В. І. 147,5 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.г.н., в.о. доц. Гаськевич О. В. 139,7 

кафедри агрохімії та ґрунтознавства к.с.-г.н., ст.викл. Вега Н.І. 135,2 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька к.с.-г.н., доц. Гулько  Б. І. 154 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька к.с.-г.н., доц. Дидів І. В. 235 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька к.c.– г.н., доц. Дидів О.Й. 218,5 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька д.с. -г.н., доц. Ільчука Р. В.  185,5 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька к.c.– г.н., доц. Рожко І.С. 168 

кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька к.с. -г.н., ст. викл. Стефанюк С.В. 142.6 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  Завідувач кафедри, к.с.-г. н. Завірюха П.Д. 165,9 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  В.о.доцента, к.с.-г. н. Тригуба І.Л. 180,6 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  доц., к.б. н. Косилович Г.О.  136,8 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  доц., к.б. н. Голячук Ю.С. 135,3 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  доц., к.с.-г. н. Андрушко О.М. 134,3 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  Ст. викладач Корпіта Г.М. 128,8 

кафедри генетики, селекції та захисту рослин  Ст. викладач Дудар О.О. 118 

кафедри тваринництва і кормовиробництва зав.каф. д.вет.н., с.н.с. Огородник Н.З. 170,5 

кафедри тваринництва і кормовиробництва к.с.-г.н., доц. Дудар І.Ф. 136 

кафедри тваринництва і кормовиробництва к.с.-г.н., доц. Павкович С.Я. 131,5 

кафедри тваринництва і кормовиробництва к.с.-г.н., доц. Іванків М.Я. 157 

кафедра технологій у рослинництві  д.с.-г.н., проф. Лихочвор В.В. 187 

кафедра технологій у рослинництві  д.с.-г.н., проф. Шувар І.А.  174 

кафедра технологій у рослинництві  д.с.-г.н., проф. Влох В.Г. 140 

кафедра технологій у рослинництві  к.с.-г.н., доц. Борисюк В.С.  159,3 

кафедра технологій у рослинництві  к.с.-г.н., доц. Бомба М.І.  149 

кафедра технологій у рослинництві  к.с.-г.н., доц. Литвин О.Ф. 149 

кафедра технологій у рослинництві  к.с.-г.н., в.о.доц. Панасюк Р.М  142 

кафедра технологій у рослинництві  Ст. викл. Тирусь М.Л.  141,3 

 



 

Рейтинг науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету 

Факультет будівництва та архітектури 

Кафедра П.І.Б. науково-педагогічного працівника Рейтинг 

кафедра будівельних конструкцій  к.т.н, доц., Гнатюк О.Т 141 

кафедра будівельних конструкцій  к.т.н, доц., Білозір В.В. 145,2 

кафедра будівельних конструкцій  к.т.н доц., Боднар Ю.М. 145,2 

кафедра будівельних конструкцій  к.т.н, доц., Шмиг Р.А. 150 

кафедра будівельних конструкцій  д.т.н., проф. Лучко Й.Й. 154,6 

кафедра будівельних конструкцій  к.т.н, доц., Желяк В.І. 118,4 

кафедра будівельних конструкцій  ст. викладач, Лапчук М.А. 123 

кафедра будівельних конструкцій  ас. Біденко І.А. 106 

кафедра архітектури к.арх., доц. Степанюк А.В. 147 

кафедра архітектури к.арх., доц. Гнесь Л.Б. 127 

кафедра архітектури к.арх., доц. Сільник О.І. 115 

кафедра архітектури к.арх., в.о. доц. Березовецька І.А. 112 

кафедра архітектури ст. викл. Качмар В.О. 107 

кафедра архітектури ст. викл. Волошенко О.М. 116 

кафедра вищої математики  д.ф.-м.н., проф. Ковальчик Ю.І. 140 

кафедра вищої математики  к.ф.-м.н. доц. Бубняк Т.І. 127 

кафедра вищої математики  к.ф.-м.н., доц. Косарчин В.І. 116 

кафедра вищої математики  к.ф.-м.н., доц. Шпак Л.Я. 113,6 

кафедра вищої математики  ст.викл. Глова Б.М. 121,6 

кафедра вищої математики  ст.викл. Говда О.І. 110 

кафедра дизайну архітектурного середовища к.т.н., зав.кафедри, доц. Савчак Н.С. 137,14 

кафедра дизайну архітектурного середовища к.арх., доц. Колодрубська О.І. 136,49 

кафедра дизайну архітектурного середовища к.арх., доц. Кюнцлі Р.В. 147,16 

кафедра дизайну архітектурного середовища в.о.доц. Фамуляк Я.Є. 121 

кафедра дизайну архітектурного середовища ст.викл. Баранович А.М. 109 

кафедра гуманітарної освіти  к.філос.н., зав.кафедри, доц. Наконечний Р.А. 142 



кафедра гуманітарної освіти  к.філос.н., доц. Лазарева М.Л. 162 

кафедра гуманітарної освіти  к.і.н, доц. Баран І.В. 145 

кафедра гуманітарної освіти  к.п.н., доц. Дмитроца О.С. 131 

кафедра гуманітарної освіти  к.іст.н., доц. Копитко А.Д. 154 

кафедра гуманітарної освіти  к.філ.н., в.о.доцента Куза А.М.  134 

кафедра технології та організації будівництва  зав.каф., к.т.н., доц. Фамуляк Ю.Є. 189,2 

кафедра технології та організації будівництва  д.т.н., проф. Кінаш Р.І. 145,9 

кафедра технології та організації будівництва  к.т.н., доц. Артеменко В.В. 135,5 

кафедра технології та організації будівництва  к.т.н., в.о.доц. Бурченя С.П. 153,3 

кафедра технології та організації будівництва  к.т.н., в.о.доц., Регуш А.Я. 111 

кафедра технології та організації будівництва  Ст. викл., Михайлечко В.О. 102,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету 

Економічний факультет 

Кафедра П.І.Б. науково-педагогічного працівника Рейтинг 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій д.т.н., проф. Чаплига В.М.  151,5 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.т.н., доц. Лиса О.В. 145,9 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.е.н., доц. Іваницький І.Є. 129,1 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.е.н., доц. Смолінський В.Б. 133,6 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.т.н., доц. Дмитраш І.П. 124,5 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.т.н., доц. Веніков Д.П. 115,5 

кафедра економіки  проф., зав. кафедри Черевко Г.В. 205,62 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Сиротюк Г.В.  188,5 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Зеліско Н.Б.  180,43 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Черевко І.В. 156,8 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Руліцька К.М.  143,6 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Василина О.Р. 141,34 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Колач С.М.  139,08 

кафедра економіки  к.е.н., доц.Березівський З.П.  136,82 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Яців С.Ф. 139,08 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Магійович Р.І.  133,6 

кафедра економіки  к.е.н., доц. Щербата І.В. 123,39 

кафедра економіки  асист. Станько Т.М.  122 

кафедра економіки  к.е.н. доц. Іваницька Г.Б.  118,4 

кафедра економіки  к.е.н. доц. Липчук Н.В. 116,15 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  д.е.н., проф., зав.кафедри Гринкевич С.С. 172 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  к.е.н., доц.Бернацька І. Я.,  154,26 



кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  к.е.н., доц.Брух О. О.,   157,17 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  к.е.н., доц. Хірівський Р. П., . 153,94 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  к.е.н., в.о. доц. Булик О. Б.,  153,3 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  к.е.н., в.о.доц. Когут М. В.., 162,66 

кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу  асист. Федів Р. Д. 149,7 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н, доцент Михалюк Н. І. 142,9 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Синюк О. В. 159,1 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Войнича Л. Й. 159,8 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н, в.о.доцента Федик О. В.  146,8 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Попівняк Р. Б.  156,2 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Магійович І. В.  130,4 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Ковалів В. М.  128,1 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Тибінка Г. І.  135,9 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Черевко Д. Г.  131 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Балаш Л. Я.  143,3 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., в.о.доцента Бінерт О. В.  136,8 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Більський І. Б.  118,4 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., в.о.доцента Антонюк Р. Р.  125,5 

кафедра менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  к.е.н., доцент Бондарчук В. В.  128,7 

кафедра обліку та оподаткування  д.е.н., проф. Гнатишин Л.Б                                              214 

кафедра обліку та оподаткування  д.е.н., проф. Петришин Л. П.                                           202,4 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Прокопишин О.С.                                       206,3 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Жидовська Н.М.                                         171,7 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Андрушко Р.П.                                           158,5 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Мирончук З.П.                                           157,5 



кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Янковська К.С.                                          149,7 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Ціцька Н.Є                                                 150,7 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Малецька О.І.                                              144,3 

кафедра обліку та оподаткування  д.е.н., проф. Костирко І.Г.                                               137,5 

кафедра обліку та оподаткування  к.е.н., доц. Хомка В.М       126,5 

кафедра права  д.е.н., зав.кафедри Грещук Г.І. 169,1 

кафедра права  к.ю.н., доц. Ратушна Б.П. 150,1 

кафедра права  к.ю.н., доц. Гаєцька-Колотило Я.З. 122,6 

кафедра права  к.ю.н., в.о.доц. Руданецька О.С. 143 

кафедра права  к.е.н., в.о. доц. Оліщук П.О. 131,3 

кафедра права  ст. викл. Бережницька Г.І. 145,5 

кафедра права  ст. викл. Фтома О.В. 171,4 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  д.е.н., проф. Губені Ю.Е. 181,1 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Крупа В.Р. 152,3 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Крупа О.М. 147,5 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Лисюк О.В. 137,5 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Шувар Б.І. 132,3 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Маркович Н.В. 139,4 

кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  к.е.н., доц. Батюк Г.В. 121,6 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Содома Р.І. 231,1 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н.,доц. Марків Г.В. 206 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Східницька Г.В. 200,78 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н. доц. Колодій А.В. 181,7 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц., завідувач кафедри Грицина О.В. 179,5 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Агрес О.Г. 178 



кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Томашевський Ю.М. 177,5 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц.Шолудько О.В. 163,9 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Синявська Л.В. 163,6 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Рубай О.В. 154,6 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц.Тофан І.М. 153 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування  к.е.н., доц. Богач М.М. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету 

Землевпорядний факультет 

Кафедра П.І.Б. науково-педагогічного працівника Рейтинг 

кафедра земельного кадастру к.е.н. доц.зав кафедри Таратула Р.Б. 183,3 

кафедра земельного кадастру к.е.н., доц. Ковалишин О.Ф. 168 

кафедра земельного кадастру к.е.н., доц. Радомський С.С. 132 

кафедра земельного кадастру к.е.н., доц. Шпік Н.Р. 128 

Кафедра землеустрою к.е.н., доц. Стойко Н.Є. 159 

кафедра землеустрою д.е.н., проф. Курильців Р.М. 150,7 

кафедра землеустрою к.е.н., в.о. доц. Дудич Л.В. 143,3 

кафедра землеустрою к.е.н., доц. Солтис О.Г. 142,1 

кафедра землеустрою к.е.н., доц. Дудич Г.М. 137,4 

кафедра землеустрою к.е.н., доц. Черечон О.І. 134 

кафедра управління земельними ресурсами к.е.н., в.о.проф. Богіра М.С. 188,5 

кафедра управління земельними ресурсами д.е.н., проф. Сохнич А.Я. 184,3 

кафедра управління земельними ресурсами к.е.н., доц. Костишин О.О. 154,7 

кафедра управління земельними ресурсами к.е.н., доц. Смолярчук М.В. 137 

кафедра управління земельними ресурсами к.е.н., доц. Солярчук Ю.Д. 128,8 

кафедра геодезії та геоінформатики зав каф, к.е.н., доц. Колодій П.П. 182,3 

кафедра геодезії та геоінформатики д.е.н., доц. Ступень Р.М. 180,1 

кафедра геодезії та геоінформатики к.е.н., в.о. доц. Рижок З.Р. 176.2  

кафедра геодезії та геоінформатики к.е.н., доц. Бочко О.І. 139 

кафедра геодезії та геоінформатики к.е.н., в.о. доц. Рій І.Ф. 137.5 

кафедра геодезії та геоінформатики ст.викл Біда О.Ю. 128,4 

кафедра геодезії та геоінформатики к.е.н., в.о.доц. Смірнов Є.І. 115,9 

кафедра іноземних мов д.пед.н., проф. Шуневич Б.І. 128,42 

кафедра іноземних мов к.е.н., в.о.доц., зав.кафедри Добровольська С.Р. 150 

кафедра іноземних мов ст. викл. Панчишин С.Б. 138,1 

кафедра іноземних мов к.пед.н., в.о.доц. Турчин І.М. 136,5 

кафедра іноземних мов ст. викл. Опир М.Б. 134,2 

кафедра іноземних мов ст. викл. Іщенко О.Я. 133,6 



кафедра іноземних мов к.п.н., доцент, Городецька Н.Г. 131,3 

кафедра іноземних мов ст. викл. Гавришків Н.Б. 126,4 

кафедра іноземних мов викл. Куцин О.Т. 124,2 

кафедра іноземних мов ст. викл. Гуня Л.М. 123,6 

кафедра іноземних мов викладач Коваль С.Ю. 115,5 

кафедра туризму к.е.н., доц. Бугіль С.Я. 148 

кафедра туризму к.геогр.н, ст. викл. Гілета Л.А., 161 

кафедра туризму в.о.зав.каф., к.е.н., доц. Дудяк Р.П. 152 

кафедра туризму асист. Дидів І.Б. 107 

кафедра туризму к.с.-г.н., в.о.доц. Хомич Н.П. 121 

кафедра туризму к.е.н, в.о.доц., Березівська О.Й. 121 

кафедра фізичного виховання Шафранський І.В. 127,13 

кафедра фізичного виховання Шимечко А.Я. 117 

кафедра фізичного виховання Янчар Т.О. 115 

кафедра фізичного виховання Вовк І.В. 108,6 

кафедра фізичного виховання Самковський Ю.Л. 107,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету 

Факультет механіки та енергетики 

Кафедра П.І.Б. науково-педагогічного працівника Рейтинг 

кафедра енергетики  зав. кафедри, к.т.н., доц. Сиротюк С.В. 183,98 

кафедра енергетики  к.т.н., доц. Шолудько В.П. 129,29 

кафедра енергетики  к.т.н., доц. Шолудько Я.В. 133,27 

кафедра енергетики  к.т.н., доц. Бабич М.І. 136,5 

кафедра енергетики  к.т.н., доц. Кригуль Р.Є. 144,9 

кафедра енергетики  к.т.н., доц. Коробка С.В. 160,4 

кафедра енергетики  к.т.н., в.о. доц. Михалюк М.А. 118,73 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

д.т.н., доц. Кузьмінський Р.Д. 152 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

к.т.н, доц. Шарибура А.О. 164,92 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

к.т.н, в.о. проф.Чухрай В.Є. 115,82 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

к.т.н, доц. Оліскевич М.С. 146,51 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

в.о. доц. Левчук О.В.  108,4 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

ст. викл. Рис В.І.  113,89 

кафедри експлуатації та технічного сервісу машин  

ім.професора О.Д. Семковича 

ст. викл. Барабаш Р.І.  116,79 

кафедра автомобілів і тракторів  к.т.н., доцент, зав. каф., Шевчук В.В. 138 

кафедра автомобілів і тракторів  д.с-г.н., доцент Шевчук Р.С. 144.2 

кафедра автомобілів і тракторів  к.т.н., доцент Паславський Р.І. 110 

кафедра автомобілів і тракторів  к.т.н., доцент Миронюк О.С. 123 

кафедра автомобілів і тракторів  к.ф.-м.н., доцент Махоркіна Т.А. 110 

кафедра автомобілів і тракторів  к.т.н., в.о.,доцент Сукач О.М. 150,52 

кафедра автомобілів і тракторів  к.т.н., ст. викл. Магац М.І. 124,5 



кафедра автомобілів і тракторів  ст. викл. Габрієль Ю.І. 111 

кафедра машинобудування  д.т.н., проф. Керницький І.С. 205,9 

кафедра машинобудування  к.т.н., в.о. доц. Стукалець І.Г. 124 

кафедра машинобудування  к.т.н., в.о. проф.Янків В.В. 118 

кафедра машинобудування  к.т.н., доц. Коруняк П.С. 132,9 

кафедра машинобудування  к.т.н., доц. Гуменюк Р.В. 153,62 

кафедра машинобудування  к.т.н., в.о. доц. Швець О.П. 148,45 

кафедра машинобудування  к.т.н., в.о. доц. Березовецький С.А. 137 

кафедра машинобудування  к.т.н., в.о. доц. Баранович С.М. 135,8 

кафедра інформаційних систем та технологій зав. кафедри, д.т.н., доц. Тригуба А.М. 287,99 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., в.о. доц. Пташник В.В. 172 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., доц. Луб П.М. 163,6 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., доц. Чубик Р.В. 157,3 

кафедра інформаційних систем та технологій к.е.н., доц. Желєзняк А.М. 135,85 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., в.о. доц. Татомир А.В. 134,2 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., доц. Щур Т.Г. 134,2 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., ст. викл. Боярчук О.В. 125,5 

кафедра інформаційних систем та технологій к.т.н., в.о. доц. Сидорчук Л.Л. 124,4 

кафедра інформаційних систем та технологій ст. викл. Кирик Т.Ю. 110,3 

кафедра інформаційних систем та технологій асист. Падюка Р.І. 110 

кафедра електротехнічних систем зав.кафедри, д.т.н., проф. Калахан О.С. 175,9 

кафедра електротехнічних систем д.т.н., проф. Гудим В.І. 128,4 

кафедра електротехнічних систем д.т.н., проф.Чабан В.Й. 155 

кафедра електротехнічних систем к.т.н., проф. Сиротюк В.М. 145,8 

кафедра електротехнічних систем д.т.н., проф. Чабан А.В. 168,1 

кафедра електротехнічних систем к.т.н., доц. Гречин Д.П. 123,5 

кафедра електротехнічних систем к.т.н., доц. Гошко М.О. 125,8 

кафедра електротехнічних систем к.т.н., в.о. доц. Хімка С.М. 116,5 

кафедра електротехнічних систем ст .викл. Дробот І.М. 122,6 

кафедра електротехнічних систем к.т.н., ст. викл. Левонюк В.Р. 157,2 

кафедра сільськогосподарської техніки к.т.н., зав. кафедри Крупич О.М. 163,6 



кафедра сільськогосподарської техніки к.т.н., доц. Банга В.І. 149,4 

кафедра сільськогосподарської техніки к.т.н., доц. Семен Я.В. 148,5 

кафедра сільськогосподарської техніки к.т.н., доц. Буртак В.В. 138,75 

кафедра сільськогосподарської техніки ст. викл. Левко С.І. 128,1 

кафедра сільськогосподарської техніки к.т.н., доц. Гошко З.О 122,6 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва к.т.н., доц. Городецький І.М. 189 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва к.т.н., доц. Тимочко В.О. 183 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва к.т.н., доц. Березовецький А.П. 160,8 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва к.с.-г.н., доц. Мазур І.Б. 135,5 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва ст.викл. Сафонов С.А. 133,6 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва ст.викл. Михайлецький М.І. 130,6 

кафедри управління проектами та безпеки виробництва к.с.-г.н., доц. Ковальчук Ю.О. 124 

кафедри фізики та інженерної механіки к.ф.-м.н., в.о.доц. Кушнір О. П.   129.07 

кафедри фізики та інженерної механіки к.ф.-м.н., доц. Бурнаєв О.М. 134 

кафедри фізики та інженерної механіки к.ф.-м.н., доц. Василів Х.Б.  160,08 

кафедри фізики та інженерної механіки д.ф.-м.н., проф. Мягкота С.В. 205 

кафедри фізики та інженерної механіки к.ф.-м.н., доц. Пономаренко О.М. 124 

кафедри фізики та інженерної механіки к.ф.-м.н., доц. Семерак В.М. 126 

 


