
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

_____ 18 жовтня 2021 р.________________________________________ № 57____
Про навчально-методичну комісію 
факультету ветеринарної медицини

З метою оперативного вирішення актуальних питань щодо організації 
навчально-виховного процесу зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», удосконалення навчальних 
планів та програм підготовки фахівців та навчально-методичного забезпечення 
факультету ветеринарної медицини і приведення їх у відповідність до освітніх 
стандартів та рекомендацій МЕБ, забезпечення розробки інноваційних форм і 
методів навчання студентів тощо, та на виконання рішення вченої ради 
факультету ветеринарної медицини, протокол № 3 від 22.10.2020 р.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити такий склад навчально-методичної комісії факультету 
ветеринарної медицини на 2021-2022 навчальний рік:
Голова -  Костюк В.К., доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії, 

гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, 
заступник голови підкомісії 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» МОН України, голова спеціалізованої вченої ради 
Д 26.004.03.

Заступник голови -  Деркач С.С., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, 
заступник декана факультету ветеринарної медицини.

Секретар -  Деркач І.М., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

Члени: -  Грушанська Н.Г., доктор ветеринарних наук, професор кафедри 
терапії і клінічної діагностики, гарант освітньо-наукової програми 
«Незаразна патологія тварин».

-  Жук Ю.В., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, 
гінекології та біотехнології відтворення тварин, заступник декана 
факультету ветеринарної медицини.

-  Журенко О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії 
і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

-  Іщенко В.Д., кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри 
фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

-  Красновид О.С., здобувач вищої освіти ОС «Магістр» (5 курс), 
спеціальність «Ветеринарна медицина».



-  Кучерук М.Д., кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач 
кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька

-  Малюк М.О., доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри 
хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

-  Мельник В.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач 
кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, заступник декана 
факультету ветеринарної медицини з магістерської підготовки 
здобувачів вищої освіти.

-  Ничик С.А. (за згодою), доктор ветеринарних наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, директор Інституту ветеринарної 
медицини НААН, голова ради роботодавців факультету ветеринарної 
медицини НУБіП України.

-  Сторожук В.І., здобувач освітньо-наукового ступеня доктор філософії 
(1 курс), ОНП «Заразна патологія тварин».

-  Цвіліховський М.І., декан факультету ветеринарної медицини, 
доктор біологічних наук, професор, академік НААН України.

2. Навчально-методичній комісії керуватися в своїй роботі Положенням 
про навчально-методичну комісію факультету ветеринарної медицини 
НУБіП України, що затверджене рішенням вченої ради факультету ветеринарної 
медицини 18 березня 2021 р., протокол № 7.

3. Голові навчально-методичної комісії факультету проф. Костюку В.К. до 
31 грудня 2021 р. підготувати проект плану роботи комісії на 2022 р. та подати 
його для розгляду і затвердження на засіданні вченої ради факультету 
ветеринарної медицини у лютому 2022 року.

4. Контроль та нагляд за діяльністю навчально-методичної комісії 
факультету покласти на вчену раду факультету ветеринарної медицини.

Декан факультету 
ветеринарної медицини М. Цвіліховський

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Цвіліховський М.І. 

Тел.: 044-527-82-31
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