
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
“_____”____________ 2019 р.             Київ     №________ 

 

Про затвердження оновленого складу  

навчально-методичної ради НУБіП України 

 

З метою дотримання принципів автономії та самоврядування вищих 

навчальних закладів, підвищення якості підготовки фахівців, покращення 

методичного забезпечення, розроблення рекомендацій вченій раді НУБіП України 

щодо удосконалення навчального і виховного процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити оновлений склад навчально-методичну раду Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (додаток). 

2. Наказ ректора НУБіП України від 12.09.2014 р. №1003 «Про створення 

навчально-методичної ради НУБіП України» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної і 

виховної роботи Квашу С.М. 

 

 

Ректор, 

доктор педагогічних наук, професор     С. Ніколаєнко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Виконавець: секретар навчально-методичної ради Касаткін Д.Ю. 
Тел.: 527-85-53 
Файл: \\10.3.0.10\Кваша СМ\Накази\ Наказ_оновлений_склад_НМР_2018.doc 



 

Додаток  

до наказу від «02» січня 2019 р. №1 

Склад 

навчально-методичної ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Прізвище,  

імя, по-батькові 

Науковий ступінь, вчене 

звання, посада 

Підрозділ університету 

КВАША  

Сергій Миколайович 

доктор економічних наук, 

академік, проректор 

проректор з навчальної і 

виховної роботи 

КАСАТКІН  

Дмитро Юрійович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент 

навчально-методичний 

відділ 

ЗАЗИМКО  

Оксана Володимирівна 

кандидат технічних наук, 

доцент, начальник відділу 

навчальний відділ 

КЛІХ  

Лариса Володимирівна  

доктор педагогічних наук, 

доцент, начальник відділу 

навчально-методичний 

відділ 

ЄРЕСЬКО  

Олег Вікторович 

начальник відділу  відділ регіонального 

розвитку, дистанційної 

освіти та заочного 

навчання 

РЖЕВСЬКИЙ  

Геннадій Миколайович 

 

кандидат психологічних наук, 

доцент, директор центру 

навчально-науковий центр 

виховної роботи і 

соціального розвитку 

КОЛЕСНІКОВА  

Олена Миколаївна 

кандидат економічних наук, 

доцент, заступник начальника 

навчального відділу з 

магістерських програм 

навчальний відділ 

  

ОТЧЕНАШКО  

Віталій Володимирович 

доктор сільськогосподарських 

наук, професор, начальник 

частини 

науково-дослідна частина 

КІЩАК  

Тетяна Степанівна 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, директор 

бібліотеки 

наукова бібліотека 

КОНДРАТЮК  

Вадим Миколайович 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, декан 

факультет тваринництва 

та водних біоресурсів 

ДІБРОВА  

Анатолій Дмитрович 

доктор економічних наук, 

професор, декан 

економічний факультет 

ГЛАЗУНОВА  

Олена Григорівна 

доктор педагогічних наук, 

професор, декан 

факультет інформаційних 

технологій 

ДОЛЯ  

Микола Миколайович 

доктор сільськогосподарських 

наук, професор, декан 

факультет захисту рослин, 

біотехнологій та екології 

КОВТУН 

Олена Анатоліївна 

кандидат економічних наук, 

доцент 

факультет аграрного 

менеджменту 

РУЖИЛО  

Зіновій Володимирович 

кандидат технічних наук, 

доцент, декан 

факультет конструювання 

та дизайну 

СОВАКОВ  

Олександр Вікторович 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, заступник 

директора ННІ з навчальної та 

виховної роботи 

 

ННІ лісового і садово-

паркового господарства 



БОЛБОТ  

Ігор Михайлович 

кандидат технічних наук, 

доцент, заступник директора 

ННІ 

ННІ енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 

МИКИЦЕЙ  

Тереза Дмитрівна 

кандидат економічних наук, 

доцент, заступник директора 

ННІ з навчальної і виховної 

роботи 

ННІ післядипломної 

освіти 

СІВАК  

Ігор Миколайович 

 

кандидат технічних наук, 

доцент, заступник декана з 

навчальної та виховної роботи 

механіко-технологічний 

факультет 

УЛЮТІНА  

Олена Анатоліївна 

 

кандидат юридичних наук, 

доцент, заступник декана з 

навчальної та виховної роботи 

юридичний факультет 

ЗАВГОРОДНІЙ  

Володимир Миколайович 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, заступник декана 

агробіологічний факультет 

СЛОБОДЯНЮК  

Наталія Михайлівна 

кандидат технічних наук, 

доцент, заступник декана з 

навчальної роботи 

факультет харчових 

технологій та управління 

якістю продукції АПК 

ЖУК  

Юрій Васильович 

 

кандидат ветеринарних наук, 

доцент, заступник декана з 

практичної підготовки студентів  

факультет ветеринарної 

медицини 

АМЕЛІНА  

Світлана Миколаївна 

 

доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

іноземної філології і перекладу 

гуманітарно-педагогічний 

факультет 

КОВАЛЬЧУК 

Іван Платонович 

 

доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

геодезії та картографії 

факультет 

землевпорядкування 

КОСТЮК 

Володимир Кіндратович 

доктор ветеринарних наук, 

професор 

кафедра анатомії, 

гістології і патоморфології  

ім. акад. А.Г. Касьяненко  

ВОЙТЮК 

Дмитро Григорович 

кандидат технічних наук, 

професор  

кафедра 

сільськогосподарських 

машин та системотехніки 

ім. акад. П.М. Василенка 

БОГОЛЮБОВ 

Володимир Миколайович 

доктор педагогічних наук, 

професор 

кафедра загальної екології 

та безпеки 

життєдіяльності 

ЛАЗАРИШИНА  

Інна Дмитрівна 

доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

кафедра статистики та 

економічного аналізу 

 


