
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

14 лютого 2022 р.___________________________________________№ ЗО

З метою нарощування темпів популяризації фаху лікаря ветеринарної медицини в 
Україні і за її межами в умовах глобальних змін у суспільстві, орієнтування нинішніх і 
наступних поколінь абітурієнтів на опанування цієї популярної у всі часи «вічної» 
професії людства та залучення на навчання на факультеті ветеринарної медицини НУБіП 
України талановитої обдарованої молоді

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити постійно діючу робочу групу з популяризації факультету 
ветеринарної медицини НУБіП України в різних соціальних мережах у складі:

- Савчук Т.Л., заступник декана факультету ветеринарної медицини, голова 
робочої групи;
Члени робочої групи:

- Масалович Ю.С. -  старший викладач кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнологїї відтворення тварин;

- Друзь Н.В. -  доцент кафедри анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. 
акад. В.Г. Касьяненка;

- Грищук І.А. -  асистент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. 
М.Ф. Гулого;

- Гриб Ю.В. -  асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька;
- Маритинюк О.Г. -  доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;
- Бондар В.О. -  старший лаборант кафедри терапії і клінічної діагностики;
- Філіпенко О.В. -  аспірант, лікар-ординатор кафедри фармакології, паразитології 

і тропічної ветеринарії.
2. Членам робочої групи, за обов’язкового узгодження з головою робочої групи, 

заступником декана Савчуком Т.Л., здійснювати щоденне системне поширення 
об’єктивної привабливої інформації про факультет і його структурні підрозділи, 
переваги навчання в НУБіП України, працевлаштування на ринку праці лікаря 
ветеринарної медицини, інтерв’ю із з добувачами вищої освіти, роботодавцями, 
фахівцями післядипломної освіти, зарубіжними колегами тощо.

3. Додати виконувану роботу кожним членом робочої групи, що зазначені у п.1 
цього розпорядження, до списку їх доручень та урахувати результати їх роботи під час 
формування рейтингових показників науково-педагогічних працівників за 2022 рік (за 
поданням голови робочої групи відповідних матеріалів до рейтингової комісії 
факультету).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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