
Мiнiстерство освiти i науки Укра.і.ни

НАЦ1ОНАЛЬНИй УН1ВЕРСИТЕТ Б1ОРЕСУРС1В I
ПРИРОдоКОРИСТУВАННЯ УКРАЁНИ

нАкАз
"87-„      рб 2019 р. ки'1'в

ПРО СТВОРеНhЯ КОМiСiй дЛЯ
перевiрки стану виконання
НаУКОВО-доСЛiдНИХ РОбiТ

З   метою   перевiрки   стану   виконання
фiнансуються  за  рахунок  державного  бюджету,
окремими мiнiстерствами та установами

№_  $9у

науково-дослiдних   робiт,   що
виконуються  за  договорами  з

нАкАзую:
1. СТвОРИтИ КОМiСi.і.:

-   по   Нд1   рослиннщтва   та   трунтознавства,   ВП   НУБiП   Укра.{ни
«Агрономiчна дослiдна станцiя» у с:кпадi..

Ковальчук   1.П.   -   заступник   декана   факультету   землевпорядкування   з
науково.і. роботи, д-р географ. наук, -голова комiсi.і.;

Бондарь     В.1.     -     доцент     кафедри     загально.і.     екологi.і.    та     безпеки
житт€дiяльностi, канд. с.-г. наук, -секретар.

Члени комiсi.і.:
Ковалишина Г.М. - директор Нд1 рослинництва та грунтознавства, д-р с.-г.

наук;
Коломiець Ю.В. - директор Нд1 фiтомедицини,  бiотехнологiй та екологi.і.,

д-р с.-г. наук;
Ромасевич Ю.О. -заступник декана факультету конструювання та дизайну з

науково.і. роботи д-р техн. наук;
данчук В.В. -заступник директора УЛЯБП АПК з науково.і. роботи, д-р с.-г.

наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  - начальник  науково-Органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Артемчук 1.П. -старший науковий спiвробiтник НдЧ, канд. бiол. наук;
Мацейко Л.М. -провiдний науковий спiвробiтник НдЧ, канд. с.-г. наук;
Ковбаса Я.В.  -  головний  метролог  науково-органiзацiйного  вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;
-  по  Нд1  фiтомедицини,  бiотехнологiй та  екологi.{,  ВП  НУБiП  Укра:tни

«Агрономiчна дослiдна станцiя» у с:ктюд:г.
Василишин Р.д. - директор Нд1 лiсiвництва та декоративного садiвництва,

д-р с.-г. наук, - голова комiсi.і.;
Бондарь     В.1.     -     доцент     кафедри     загально.і.     екологi.і.    та     безпеки

житт€дiяльностi, канд. с.-г. наук, -секретар.

Виконавець: Отченашко В.В., начапьник науково-дослiдно.і. частини
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наук;

Члени комiсi.і.:
Ковалишина Г.М. - директор Нд1 рослинництва та грунтознавства, д-р с.-г.

Коломiсць Ю.В. - директор Нд фiтомедицини, бiотехнологiй та екологi.і.,
д-р с.-г. наук;

Слободянюк Н.М. - заступник декана факультету харчових технологiй та
управлiння якiстю продукцi.і. АПК з навчально.і. роботи, канд. с.-г. наук;

Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсон.Ова В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук; і
Артемчук 1.П. -старший науковий спiвробiтник НдЧ, канд. бiол. наук;
Мацейко Л.М. -провiдний науковий спiвробiтник НдЧ, канд. с.-г. наук;
Ковбаса Я.В.  -  головний  метролог  науково-органiзацiйного  вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;
- по Нд1 технологiй та якостi продущi.t тваршнщтва у с;к:1:2Iд:і:
данчук В.В. -зас~тупник директора УЛЯБП АПК з науково.і. роботи, д-р с.-г.

наук, - голова комiсi.і.;
Адамчук  \Л.О.  -  доцент  кафедри  конярства  i  бджiльництва,  канд.  с.-г.

наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Чумаченко 1.П. -директор Нд1 технологiй та якостi продукцi.і. тваринництва,

канд. с.-г. наук;
Зас€кiн д.А. -директор Нд1 здоров'я тварин, д-р вет. наук;
Хмельовський  В.С.  -  завiдувач  кафедри  механiзацi.і.  тваринництва,  канд.

техн. наук;
Грищенко В.А. - професор кафедри бiохiмi.і. iм. акад. М.Ф. Гулого, д-р вет.

наук;
Слободянюк Н.М. - заступник декана факультету харчових технологiй та

управлiння якiстю продукцi.і. АПК з навчально.і. роботи, канд. с.-г. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  ЦдЧ,  канд.

екон. наук;
Синельник Т.Б. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
Ковбаса Я.В. - головний метролог науково-органiзацiйного вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;
-по Нд1 здоров'я тварин у ск";дi..
Чумаченко 1.П. -директор Нд1 технологiй та якостi продукцi.і. тваринництва,

канд. с.-г. наук, -голова комiсi.і.;
Галат М.В.  - доцент кафедри  паразитологi.і. та тропiчно.і. ветеринарi.і.,  канд.

вет. наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Зас€кiн д.А. -директор Ндl здоров'я тварин, д-р вет. наук;
Ушкалов В.О. -директор УЛЯБП АПК, д-р вет. наук;
Слободянюк Н.М. - заступник декана факультету харчових технологiй та

управлiння якiстю продукцi.і. АПК з навчально.і. роботи, канд. с.-г. наук;



Засуха Ю.В.  - завiдувач  кафедри технологiй  у  птахiвництвi,  свинарстві та
вiвчарствi, д-р с.-г. наук;

Туринський    В.М.   -   профессор   кафедри   технологiй   у   птахiвництвi,
свинарствi та вiвчарствi, д-р с.-г. наук;

Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Хiльченко Т.П. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
Ковбаса Я.В.  - головний метролог науково-органiзацiйного вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;
- по Нд1 технiш та технологiй у с,ктIд:і..
Сухенко   Ю.Г.   -  завiдувач   кафедри   процесiв   i   обладнання   переробки

продукцi.і. АПК, д-р техн. наук, - голова комiсi.і.;
Тiтова   Л.Л.   -   доцент   кафедри   технiчного    сервiсу   та   iнженерного

менеджменту iм. М.П. Момотенка, канд. техн. наук, - секретар.
thени комiсi.і.:
Роговський 1.Л. -директор Нд1 технiки та технологiй, канд. техн. наук;
Заблодський  М.М.  -  заступник  директора НН1  енергетики,  автоматики  i

енергозбереження з науково.і. роботи, д-р техн. наук;
Ткаченко О.М. - заступник декана факультету iнформацiйних технологiй  з

науково.і. роботи, канд. техн. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В. - начальник науково-органiзацiйного  вiддiлу НдЧ,  канд.

екон. наук;
Хiльченко Т.П. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
Ковбаса  Я.В.-  головний  метролог  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,

канд. с.-г. наук;
- по НН1 енергетики, автоматики i енергозбереження у с;кI+а,Ё+..
Ловейкiн В.С. -завiдувач кафедри конструювання машин i обладнання, д-р

техн. наук, - голова комiсi.і.;
Усенко   С.М.   -   доцент   кафедри   електротехнiки,    елктромеханiки   та

елеккротехнологiй, канд. техн. наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Заблодський  М.М,  -  заступник  директора 1Ш  енергетики,  автоматики  i

енергозбереження з науково.і. роботи, д-р техн. наук;
Ткаченко О.М. - заступник декана факультету iнформацiйних технологiй з

науково.і. роботи, канд. техн. наук;
Ковалишина Г.М. -директор Нд1 рослинництва та грунтознавства, д-р с.-г.

наук;
Роговський 1.Л.-директор Нд1 технiки та технологiй, канд. техн. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  -  начальник  науково-Органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;



Хiльченко Т.П. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного
вiддiлу ндч;

Ковбаса Я.В.  -  головний  метролог  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,
канд. с.-г. наук;

- по факультету iнформсщiйних технологiй у с;кжIд:і..
Лисенко В.П. - завiдувач кафедри автоматики та робототехнiчних систем

iм. акад.1.1. Мартиненка, д-р техн. наук, -голова комiсi.і.;
Баранова Т.А. -асистент кафедри комп'ютерних наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Ткаченко О.М. - заступник декана факультету iнформацiйних технологiй з

науково.і. роботи, канд. техн. наук;
Роговський 1.Л. -директор Нд1 технiки та технологiй, канд. техн. наук;
Кохан С.С. -завiдувач кафедри геоiнформатики i аерокосмiчних дослiджень

Землi, д-р техн. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.пг. наук;
Самсонова  В.В.  =  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Синельник Т.Б. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
- по Нд1 лiсiвництва та декоративного садiвнщтва, ВП НУБiП Укра:tни

«Боярськалiсовадослiднастанцiя»ус;кл:_2I_д:_і..
Кашпаров  В.О.  -  директор  УкрНд1  сiльськогосподарсько.і.  радiОлогi.і.,  д-р

бiол. наук, - голова комiсi.і.;
КОвалевський  С.С.  -  старший  викладач  кафедри  таксацi.і. лiсу  та лiсового

менеджменту, канд. с.-г. наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Василишин Р.д. -директор Нд1 лiсiвництва та декоративного садiвництва,

д-р с.-г. наук;
Мельник О.М. -начальник науково.і. частини  ВП НУБiП Укра.і.ни «Боярська

ЛдС», канд. с.-г. наук;
Коломiець Ю.В. -директор Нд1 фiтомедицини, бiотехнологiй та екологi.і., д-

р с.-г. наук;
Ковалишина Г.М. - директор Ндl рослинництва та грунтознавства, д-р с.-г.

наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В. - начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Синельник Т.Б. - старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
Ковбаса Я.В.  -  головний  метролог  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,

канд. с.-г. наук;
-по Нд1 економiки i менеджменту, НН1 пiсля,дипломно.t освiти у с,ктгfIд:г.
Ладиченко  В.В.  -  заступник  декана  юридичного  факультету  з  науково.і.

роботи, д-р юр. наук, - голова комiсi.і.;
Моргун А.С. -лаборант кафедри економiчно.і. теорi.і., - секретар.



Члени комiсi.і.:
Талавиря М.П. -директор Нд1 економiки i менеджменту, д-р екон. наук;
Ткаченко О.М. - заступник декана факультету iнформацiйних технологiй з

науково.і. роботи, канд. техн. наук;
Витвицька О.д. -завiдувач кафедри публiчного управлiння та менеджменту

iнновацiйно.і. дiяльностi, д-р екон. наук;
Ковальчук   1.П.   -  заступник   декана   факультету   землевпорядкування   з

науково.і. роботи, д-р географ. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Синельник Т.Б. -старший науковий спiвробiтник` науково,органiзацiйного

вiддiлу ндч;
-поУкра.tнськiйлабораторi.tякостiiбезпешпродущi.tАПКус;кIгнд:і..
Зас€кiн д.А. -директор Нд1 здоров'я тварин, д-р вет. наук, г голова комiсi.і.;
Мiдик  С.В. - ста-рший  науковий  спiвробiтник  науково-дослiдного  сектору

спектральних   дослiджень    науково-дослiдного   вiддiлу    монiторингу    безпеки
продукцi.і. АПК УЛЯБП АПК, канд. вет. наук, - секретар.

Члени комiсi.і.:
Ушкалов В.О. -директор УЛЯБП АПК, д-р вет. наук;
Патика М.В. -завiдувач  кафедри екобiотехнологi.і. та бiорiзноманiття, д-р с.-

г. наук;
Слободянюк Н.М. ~ заступник декана факультету харчових технологiй та

управлiння якiстю продукцi.і. АПК з навчально.і. роботи, канд. с.-г. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В. - начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу НдЧ,  канд.

екон. наук;
Мацейко Л.М. - провiдний науковий спiвробiтник НдЧ, канд. с.-г. наук;
Ковбаса Я.В. - головний  метролог науково-органiзацiйного вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;
-по Укра.tнськоМу Нд1 сiльськогосподарсько.{ радi_рлогi.{ у скп.ад:і..
Коломi€ць Ю.В. -директор Нд1 фiтомедицини, бiотехнологiй та екологi.і., д-

р с.-г. наук, - голова комiсi.і.;
Морозова    В.С.     -     старший     науковий     спiвробiтник,     канд.     бiол.

наук, - секретар.
Члени комiсi.і.:
Кашпаров  В.О.  -  директор  УкрНд1  сiльськогосподарсько.і.  радiологi.і.,  д-р

бiол. наук;
Ушкалов В.О. -директор УЛЯБП АПК, д-р вет. наук;
Чумаченко 1.П. -директор Нд1 технологiй та якостi продукцi.і. тваринництва,

канд. с.-г. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково,дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова  В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Хiльченко Т.П. - старший науковий спiвробiтник   науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;



Ковбаса Я.В. - головний  метролог науково-органiзацiйного вiддiлу НдЧ,
канд. с.-г. наук;

~ по гуманiтарно-педагогiчному факультету у с:кТ,Т:
Клiх  Л.В.  -  начальник  навчально-методичного  вiддiлу,  д-р  пед.  наук,  -

голова комісіі;
Балаласва О.Ю. -доцент кафедри журналiстики та мовно.і. комунiкацi.і., канд.

пед. наук, -,секретар.
tПени комiсi.і.:
Харченко С.В. - заступник декана гуманiтарно-педагогiчного факультету з

науково.і. роботи, д-р фiлол. наук;
Олексiйченко   Н.О.   -   професор   кафедри   ландшафтно.і.   архiтектури   та

фiтодизайну, д-р с.-г. наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частийи, д-р с.-г. наук;
Самсонова В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Синельник Т.Б. = старший науковий спiвробiтник науково-органiзацiйного

вiддiлу ндч;
- по факультетах зеjvшевпорядкування та юридигному у сктгfIЁг.
Талавиря  М.П.  -  директор  Нд1   економiки   i   менеджменту,  д-р  екон.

наук, - голова комiсi.і.;
Жук    О.П.    -   доцент   кафедри   геодезi.і.   та   картографi.і.,    канд.    екон.

наук, -секретар.
Члени комiсi.і.:
Ковальчук   1.П.   -  заступник   декана   факультету   землевпорядкування   з

науково.і. роботи, д-р географ. наук;
Ткаченко О.М. - заступник декана факультету iнформацiйних технологiй з

науково.і. роботи, канд. техн. наук;
Ладиченко  В.В.  -  заступник  декана  юридичного  факультету  з  науково.і.

роботи, д-р юр. наук;
Ковалишина Г.М. - директор Нд1 рослинництва та грунтознавства, д-р с.-г.

наук;
Отченашко В.В. -начальник науково-дослiдно.і. частини, д-р с.-г. наук;
Самсонова  В.В.  -  начальник  науково-органiзацiйного  вiддiлу  НдЧ,  канд.

екон. наук;
Ковбаса Я.В.  - головний метролог науково-органiзацiйного  вiддiлу НдЧ,

канд. с.-г. наук;

~ по ВП НУБiП Укрdtни «НдП1 стандартизщi.t i технологiй екобезпечно.і
та органiчнЫ продукцit» у сктю,дjі..

Отченашко  В.В.  - начальник  науково-дослiдно.і. частини,  д-р  с.-г.  наук,  -
ГОЛОВа КОМ1С11;

Ракуленко Н.А. - провiдний фахiвець науково-дослiдного вiдZliлу ВП НУБiП
Укра.і.ни    «НдП1    стандартизацi.і.    i    технологiй    екобезпечно.і.    та    органiчно.і.
продукцi.і.», - секретар.



Члени комiсi.і.:
Фiлiпова Л.Ю. - в. о. директора ВП НУБiП Укра.і.ни «НдП1 стандартизацi.і. i

технологiй екобезпечно.і. та органiчно.і. продукцi.і.» ;
Ушкалов В.О. -директор УЛЯБП АПК, д-р вет. наук;
Баль-Прилипко Л.В. -декан факультету харчових технологiй та управлiння

якiстю продукцi.і. А.ПК, д-р техн. наук;
Мацейко Л.М. -провiдний науковий спiвробiтник НдЧ, канд. с.-г. наук.

2. Провести перевiрку стану виконання науково-дослiдних робiт по науково:
дослiдних      iнститутах      унiверситету,      НШ      енергетики,      автоматики      і
енергозбереження,   НШ   пiслядипломно.і.   освiти,   факультетах   -   гуманiтарн?:.
педагогiчному,   юридичному   та   землевпорядкування,   Укра.і.нськiй  лабораторіі
якостi  i  безпеки  продукцi.і.  АПК,  ВП  НУБiП  Укра.і.ни  «Агрономiчна  дослідна
станцiя»,  ВП  НУБiП  Укра.і.ни  «Боярська  лiсова  дослiдна  станцiя»,  ВП  НУБiП
Укра.1.ни «НдШ стандартизацi.l. i технологiй екобезпечно.1. та органiчно.1. продукцi.1.»
з 10 по 27 червня 2019 р.

3. Обговорити    результати    перевiрок   на   засiданнях   вчено.і.,    науково-
технiчних/наукови рад 1Ш, Нд1/факультету, науково-технiчних рад ВП НУБ.Щ
Укра.1.ни   «Боярська  лiсова  дослiдна  станцiя»,  Укра.1.нсько.1.  лабОраторi.1.  якОСт1  1
безпеки продукцi.і. АПК та ВП НУБiП Укра.і.ни «НдШ стандартизацi.і. i технологiй
екобезпечно.і. та органiчно.і. продукцi.і.»  i подати до  о5 липня 2019  р.  у науково-
органiзацiйний вiддiл НдЧ (к. 215, корп. 3) довiдку про стан виконання науково-
дослiдних робiт.

4. Проректору  з  навчально-науково-виробничих  питань  i  адмiнiстративно-
господарсько.і.  дiяльностi  1щенку  В.В.  забезпечити  науковцiв  транспортом  д"
по.і.здки на дослiднi станцi.і. та у навчально-дослiднi господарства згiдно i3 заявкою
ндч.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

В. о. ректора сйZ/ С. Нiкола€нко


