
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12 січня 2022 р. № 19
Про міжнародну діяльність 
факультету в 2021 році

За активну міжнародну діяльність та розширення міжнародних зв’язків факультету 
ветеринарної медицини в 2021 році оголосити подяку

§1
Завідувачу кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, 

доц. Вальчуку Олександру Анатолійовичу і керівнику Міжнародних програм факультету, 
проф. Галат Марині Владиславівні за підготовку та підписання у 2021 році угоди про 
Міжнародну співпрацю з Вроцлавським природничим університетом (м. Вроцлав, Польща).

§2
Завідувачу кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка, проф. Мельнику Олегу Петровичу за підготовку і підписання у 2021 році 
угоди про Міжнародну співпрацю з Університетом Миколая Коперника в Торуні, Польща.

§ 3
Завідувачу кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, 

доц. Вальчуку Олександру Анатолійовичу і керівнику Міжнародних програм факультету , 
проф. Галат Марині Владиславівні за підготовку та підписання у 2021 році угоди про 
Міжнародну співпрацю з Самаркандським інститутом ветеринарної медицини, Республіка 
Казахстан.

§4
Співробітникам кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка та особисто її завідувачу, професору Мельнику Олегу Петровичу -  за
розвиток партнерських стосунків з Університетом ветеринарної медицини та фармації в 
Кошице (м. Кошице, Словацька Республіка), Університетом агрономії та ветеринарної 
медицини, Клуш Напока (Румунія), Естонським університетом наук про життя 
(м.Тарту,Естонія), Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Вроцлавським 
природничим університетом (м. Вроцлав, Польща), Державним аграрним університетом та 
Інститутом зоології Молдови, м. Кишинів.

§5
Аспіранту кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка Салганському Олександру Олексійовичу -  за участь у складі 
25-ї української антарктичної експедиції на Українській станції «Академік Вернадський» 
(острів Галіндез, Аргентинський архіпелаг). -  лютий 2020 р. - квітень 2021 р.



Керівнику Міжнародних програм факультету, проф. Галат Марині Владиславівні за
започаткування україно -  китайського проекту НУБіП України та сільсько -  господарського 
університету Кінгдао ((ДщДао Ащісиїїигаї Шіуегзіїу) з підготовки студентів з Китаю за 
спеціальністю «Ветеринарна медицина».

§7
Студентці 4 курсу Давиденко Альоні (керівник, доц. Галабурда М,А,) за участь в 

якості делегата в роботі Всесвітнього сільськогосподарського саміту (ІоиІЇї А§ Зшитії 21), за 
підтримки компанії Вауег, м. Калгарі, Канада, 16-17 листопада 2021 р.

§8
Студентці магістратури Гнатюк Ользі, яка походила навчання за програмою Егазтиз + 

в Університеті Лейда (Шіуегзіїаі сіє ІЛеісІа), Іспанія в період з вересня 2021 р. по січень 2022 р.

§9
Доценту кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Мартинюку Олександру 

Григоровичу і аспіранту цієї кафедри Самойленко Максиму за спішне стажування у 
Варшавському університеті наук про життя, Польща (вересень 2021 р.) за Міжнародною 
стипендійною програмою РКОМ Національного агентства з академічних обмінів Польщі.

§10
Завідувачу кафедри ветеринарної гігієни ім. А.К. Скороходька, доц. Кучерук Марії 

Дмитрівні за участь в роботі Міжнародного Органічного Конгресу 2021 (0 ^ 8  2021), м. Рейн, 
Франція -6 -10  вересня 2021 р.

2. За можливості фінансового стимулювання впродовж 2021 р. за рахунок коштів 
спецфонду вийти з ініціативою до керівництва університету про преміювання вказаних у 
§§ 1-10, п. 1 цього розпорядження співробітників.

3. Довести це розпорядження до всіх структурних підрозділів факультету.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

§6

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ 

Тел.: 044-527-82-31


