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Про затвердження складу 
ройтннгових комісій ННІ і факультетівА

З метою забезпечення подальшого розвитку Університету та його структурних 
V підрозділів відповідно до програми розвитку «Голосіївська ініціатива -  2025», 

підведення підсумків індивідуальної роботи науково-педагогічних працівників 
(рейтингу) і оцінки діяльності структурних підрозділів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) за 
2021-2022 навчальний та 2022 календарний роки, а також на виконання наказу від 
25.01.2022 р. № 56 «Про затвердження складу рейтингової комісії університету»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад рейтингових комісій навчально-наукових інститутів і 
факультетів Університету:

Механіко-технологічний факультет
- Братішко В.В. -  декан факультету, голова комісії;
- Сівак І.М. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Ачкевич О.М. -  доцент кафедри охорони праці та біотсхнічних систем у 

тваринництві;
-Ребенко В.І. -  доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у 

тваринництві, секретар комісії.

Факультет конструювання та дизайну
- Ружило З.В, -  декан факультету, голова комісії;
- Марус О.А. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Коробко М.М. -  доцент кафедри конструювання машин і обладнання;
- Ляшко А.ГЇ. -  доцент кафедри конструювання машин і обладнання, голова 

профспілкового бюро факультету;
- Яременко В.В. -  доцент кафедри механіки, секретар комісії.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
- Каплун В.В. -  директор ННІ, голова комісії;
- Заблодський М.М. -  заступник директора ННІ, заступник голови комісії;
- Заєць Н.А. -  професор кафедри автоматики та робототехнічиих систем 

ім. академіка 1.1. Мартиненка;
- Троханяк В.І. -  доцент кафедри теплоенергетики;
- Волошин С.М. — доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, 

секретар комісії.

Виконавець: Рудик Я М ,  секретар рейтингової комісії 
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ННІ лісового і садово-паркового господарства
- Лакида П.І. -  директор ННІ, голова комісії;
- Василишин Р.Д. -  директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва;
- Соваков О.В. -  заступник директора ННІ;
- Домашовець Г.С. -  заступник директора ННІ;
-Дударець С.М. -  доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорація, 

голова профспілкового бюро ННІ;
- Сошенський О.М. -  доцент кафедри лісівництва, секретар комісії.

ННІ неперервної освіти і туризму
- Ковальова О.В. -  директор ННІ, голова комісії;
- Приліпко С.М. -  завідувач кафедри публічного управління, менеджменту 

інноваційної діяльності та дорадництва;
- Левицька Ї.В. -  завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму;
- Бойсан В.Є. -  голова профспілкового бюро ННІ;
-Кудінова І.П. -  доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, 

секретар комісії.

Агробіологічний факультет
- Тонха О.Л. -  декан факультету, голова комісії;
- Завгородній В.М. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Літвінов Д.В. -  директор НДІ рослинництва та грунтознавства;
-Антал Т.В. -  доцент кафедри рослинництва, голова профспілкового бюро 

факультету;
- Жила Р.С. -  доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, секретар 

комісії.

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
- Коломієць Ю.В. -  декан факультету, голова комісії;
- Бондарь В.І. -  заступник декана факультету, доцент кафедри загальної 

екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності;
-Дрозд П.Ю. заступник декана факультету, доцент кафедри фізіології, 

біохімії рослин та біоенергетики;
-Дащенко А.В. -  заступник декана факультету, доцент кафедри фізіології, 

біохімії рослин та біоенергетики;
- Сикало О.О. -  заступник декана факультету, доцент кафедри інтегрованого 

захисту та карантину рослин, секретар комісії.

Факультет тваринництва та водних біоресурсів
- Кононенко Р.В. -  декан факультету, голова комісії;
- Бочков В.М. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Чумаченко І.П. -  директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва;
- Рубай С.Ю. -  завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; 
-Лихач В.Я. -  в.о. завідувача кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та

вівчарстві;
- Рудик-Леуська Н.Я. -  в. о. завідувача кафедри гідробіології та іхтіології;
- Антонюк Т.А. -  доцент кафедри технологій виробництва молока та м'яса;
- Сендонін О.В. -  секретар деканату, секретар комісії.



Факультет ветеринарної медицини
- Цвіліховський М.І. -  декан факультету, голова комісії;
- Голопура С.і. -  директор ГІДІ здоров’я тварин, заступник голови комісії;
-Деркач С.С. -  заступник декана факультету, доцент кафедри акушерства,

гінекології та біотехнології відтворення тварин;
- Шевчук В.М. -  доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, 

голова профспілкового бюро факультету;
- Малюк М.О. -  завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. 

І.О. ГІоваженка;
- Мельник В.В. -  завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;
- Криворучко Д.І. -  доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. 

М.Ф. Гулого;
-Тимошик Ю.В. -  доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної 

ветеринарії;
-Ж ук Ю.В. -  заступник декана факультету, доцент кафедри акушерства, 

гінекології та біотехнології відтворення тварин, секретар комісії.

Факультет аграрного менеджменту
- Остапчук А.Д. -  декан факультету, голова комісії;
-Балаиовська Т.І. -  завідувач кафедри менеджменту ім. проф. 

Й.С. Завадського;
- Карпенко Л.Ф. -  заступник декана факультету, доцент кафедри маркетингу та 

міжнародної торгівлі;
-Дєліні М.М. -  в. о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту;
- Артюх Т.О. -  доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 

голова профспілкового бюро факультету;
-Ковтун О.А. -  доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

зовнішньоекономічної діяльності;
- Власенко Ю.Г. -  доцент кафедри економічної теорії, секретар комісії.

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АГ1К
- Баль-Прилипко Л.В. -  декан факультету, голова комісії;
-Савченко О.А. -  доцент кафедри технології м’ясних, рибних та 

морепродуктів;
- Андрощук О.С. -  завідувач лабораторії кафедри технології м’ясних, рибних та 

морепродуктів, голова профспілкового бюро факультету;
- Слободяшок Н.М. -  в. о. завідувача кафедри технології м’ясних, рибних та 

морепродуктів, секретар комісії.

Гуманітарно-педагогічний факультет
- Савицька І.М. -  декан факультету, голова комісії;
- Буцик І.М. -  заступник декана факультету', заступник голови комісії;
- Харченко С.В. — заступник декана факультету;
- Кравченко А.Г. -  заступник декана факультету;
- Костюк Д.А. -  заступник декана факультету;
- Матвієнко І.С. -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, голова 

профспілкового бюро факультету;
- Балалаєва О.Ю. -  доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, 

секретар комісії.



Економічний факультет
- Діброва А.Д. -  декан факультету, голова комісії;
- Нагорний В.В. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Музиченко А.О. -  доцент кафедри статистики та економічного аналізу, 

секретар комісії.
- Давиденко Н.М. -  завідувач кафедри фінансів;
- Негода Ю.В. -  заступник декана факультету;
- Любар Р.П. -  доцент кафедри організації підприємства та біржової діяльності, 

голова профспілкового бюро факультету.

Факультет землевпорядкування
- Євсюков Т.О. -  декан факультету, голова комісії;
- Ковальчук І.П. -  завідувач кафедри геодезії та картографії;
-Тихенко О.В. -  доцент кафедри земельного кадастру, голова профспілкового 

бюро факультету;
- Кольоса Л.Л. -  завідувач ННВЦ «Охорона природних ресурсів та 

реформування земельних відносин»;
-Тихенко Р.В. -  доцент кафедри управління земельними ресурсами, секретар 

комісії.

Юридичний факультет
- Яра О.С. -  декан факультету, голова комісії;
- Улютіна О.А. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Курило В.І. -  завідувач кафедри адміністративного та фінансового права;
-Срмоленко В.М. -  завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного

права ім. акад. В.З. Янчука;
-Ладиченко В.В. -  завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства;
- Піддубний О.Ю. -  завідувач кафедри цивільного та господарського права;
- Канарик Ю.С. -  голова профспілкового бюро співробітників факультету;
- Горіславська І.В. -  доцент кафедри цивільного та господарського права, 

секретар комісії.

Факультет інформаційних технологій
- Глазунова О.Г. -  декан факультету, голова комісії;
- Блозва А.І. -  заступник декана факультету, заступник голови комісії;
- Швиденко М.З. -  завідувач кафедри інформаційних систем і технологій;
- Жерліцин Д.М. -  в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики;
- Голуб Б.Л. — завідувач кафедри комп’ютерних наук;
- Лахно В. А. -  завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж;
- Ящук Д.Ю. -  асистент кафедри комп'ютерних наук, секретар комісії.

2. Головам рейтингових комісій навчально-наукових інститутів та факультетів:
-  ознайомити науково-педагогічних працівників із Положенням про 

планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного 
університету біоресурсів і природокористування України на 2021 рік для подальшого 
використання у роботі;

-  до 05.12.2022 р. завершити підрахунки рейтингу науково-педагогічних 
працівників і подати їх для вивчення до рейтингової комісії університету;



-  індивідуальні показники рейтингу науково-педагогічних працівників _ 
2022 рік враховувати при обранні та переобранні на відповідні посади, при 
рекомендації на отримання вченого звання, нарахування заробітної плати, подань: , до 
нагород, продовженні терміну трудової угоди, моральному та матеріальному 
стимулюванні.

3. Наказ від 23.10.2021 р. № 1122 вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної робо ти.

Ректор Станіслав НІКОЛАЄНКО


