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Про затвердження складу 
навчально-методичної ради НУБіП України

З метою інтенсифікації підготовки і покращення якості навчання та 
методичного забезпечення освітнього процесу в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України, розгляду та ухвалення ліцензійних 
і акредитаційних справ та освітніх програм, розроблення рекомендацій вченій 
раді університету, щодо підвищення якості навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад навчально-методичної ради університету, а саме:
-  Кваша Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи, 

-  голова ради;
-  Кліх Лариса Володимирівна, начальник навчально-методичного 

відділу, -  заступник голови ради;
-  Касаткін Дмитро Юрійович, доцент кафедри комп'ютерних систем і 

мереж, — секретар.
Члени ради:
-  Шевчук Віктор Миколайович, начальник навчального відділу;
-  Зазимко Оксана Володимирівна, заступник начальника відділу з 

навчальної роботи;
-  Лопушняк Василь Іванович, начальник відділу регіонального розвитку, 

дистанційної освіти та заочного навчання;
-  Ржевський Геннадій Миколайович, начальник навчально-наукового 

центру виховної роботи і соціального розвитку;
-  Колеснікова Олена Миколаївна, заступник начальника навчального 

відділу з питань магістерських програм;
-  Отченашко Віталій Володимирович, начальник науково-дослідної 

частини;
-  Кіщак Тетяна Степанівна, директорка наукової бібліотеки;
-  Кондратюк Вадим Миколайович, декан факультету тваринництва та 

водних біоресурсів;
-  Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного факультету;
-  Глазунова Олена Григорівна, декан факультету інформаційних 

технологій;
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-  Коломієць Юлія Василівна, декан факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології;

-  Ковтун Олена Анатоліївна, керівник міжнародних програм факультету 
аграрного менеджменту;

-  Ружило Зіновій Володимирович, декан факультету конструювання та 
дизайну;

-  Соваков Олександр Вікторович, заступник директора з навчальної та 
виховної роботи Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 
господарства;

-  Романенко Олексій Іванович, заступник директора Навчально- 
наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження;

-  Микицей Тереза Дмитрівна, заступник директора з навчальної і 
виховної роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму;

-  Сівак Ігор Миколайович, заступник декана з навчальної та виховної 
роботи механіко-технологічного факультету;

-  Улютіна Олена Анатоліївна, заступник декана з навчальної та виховної 
роботи юридичного факультету;

-  Завгородній Володимир Миколайович, заступник декана 
агробіологічного факультету;

-  Слободянюк Наталія Михайлівна, заступник декана з навчальної 
роботи факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК;

-  Єресько Олег Вікторович, старший викладач кафедри педагогіки;
-  Жук Юрій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин;
-  Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри іноземної філології і 

перекладу;
-  Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії;
-  Костюк Володимир Кіндратович, професор кафедра анатомії, гістології 

і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка;
-  Боголюбов Володимир Миколайович, завідувач кафедри загальної 

екології та безпеки життєдіяльності;
-  Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу.
2. Наказ від 02.01.2018 р. № 1 «Про затвердження складу навчально- 

методичної ради НУБіП України» вважати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної і 

виховної роботи.
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