
































 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З 
 

14 березня 2016 р.                                                                                             № 40/О 
 

м. Біла Церква  
 

Про затвердження складу  

Вченої ради університету 
 

У зв’язку із закінченням повноважень Вченої ради Білоцерківського 

національного аграрного університету відповідно до статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту», на підставі Статуту університету, рішень Конференції 

трудового колективу від 03 березня 2016 року (протокол № 2) та Конференції 

здобувачів вищої освіти від 25 лютого 2016 року (протокол № 2)  Н А К А З У Ю :  
 

§ 1 
 

Припинити повноваження Вченої ради, затвердженої наказом № 67/О від 

11 березня 2009 року, зміни та доповнення до якого були внесені 15 січня 2010 

року (наказ №10/О від 15.01.2010 р.), 10 вересня 2010 року (наказ №141/О від 

10.09.2010 р.),  09 листопада  2011  року  (наказ  №180/О  від  09.11.2011 р.)  та 

20 лютого 2012 року (наказ №20/О від 20.02.2012 р.). 17 жовтня 2014 р. (наказ 

№ 184/О від 17.10.2014 р.), з дня підписання цього наказу. 
 

§ 2 
 

Затвердити новообраний склад Вченої ради в кількості 65 осіб.  

Члени Вченої ради університету за посадою:  

1. Даниленко Анатолій Степанович – ректор університету; 

2. Качан Леся Михайлівна – вчений секретар, доцент кафедри технологій 

в рослинництві та захисту рослин; 
 

Проректори: 

3. Новак Віталій Петрович – перший проректор, проректор з організаційної 

роботи; 

4. Сахнюк Володимир Володимирович – проректор з наукової та 

інноваційної діяльності; 

5. Карпенко Анатолій Миколайович – проректор з навчально-виробничої 

діяльності та комплексного розвитку; 

6. Паска Ігор Миколайович – проректор з освітньої, виховної та 

міжнародної діяльності; 
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Декани:  

7. Хахула Валерій Семенович – декан агробіотехнологічного факультету; 

8. Бомко Віталій Семенович – декан біолого-технологічного факультету; 

9. Мельниченко Олександр Миколайович – декан екологічного факультету; 

10. Івасенко Борис Петрович – декан факультету ветеринарної медицини; 

11. Борщовецька Валентина Дмитрівна – декан факультету права та лінгвістики; 

12. Арбузова Тетяна Василівна – в. о. декана економічного факультету; 
 

13. Білан Андрій Валерійович – директор наукової бібліотеки; 

14. Лозіцький Андрій Антонович – головний бухгалтер; 

15. Недашківський Володимир Михайлович – голова профспілкового 

комітету університету; 
 

а також виборні представники, які обрані вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування – Конференцією трудового колективу 

Університету – за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють: 
 

Директор коледжу і директори технікумів: 

16. Бодяко Олександр Іванович – директор Олександрійського технікуму 

БНАУ; 

17. Гордієнко Григорій Миколайович – директор Компаніївського 

ветеринарного технікуму БНАУ; 

18. Чорний Олег Вікторович – в. о. директора Бобринецького 

сільськогосподарського технікуму ім. Порика БНАУ; 

19. Колесниченко Юрій Миколайович – директор Козелецького ветеринарного 

технікуму БНАУ; 

20. Коломієць Володимир Миколайович – в. о. директора Маслівського 

державного аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого БНАУ; 

21. Лендрик Людмила Павлівна – директор технолого-економічного 

коледжу БНАУ; 

22. Лисенко Євдокія Василівна – директор Золотоніського ветеринарного 

технікуму БНАУ; 

23. Моркляк Михайло Іванович – директор Тульчинського технікуму 

ветеринарної медицини БНАУ; 
 

Агробіотехнологічний факультет: 

24. Васильківський Станіслав Петрович – завідувач кафедри генетики, 

селекції та насінництва сільськогосподарських рослин; 

25. Грабовський Микола Борисови – завідувач кафедри технологій в 

рослинництві та захисту рослин; 

26. Олешко Олена Геннадіївна – доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

27. Недашківська Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри геодезії, 

землеустрою та кадастру; 

28. Примак Іван Дмитрович – завідувач кафедри землеробства, агрохімії та 

ґрунтознавства; 

29. Трегуб Микола Іларіонович – завідувач кафедри механізації та 

електрифікації сільськогосподарської техніки; 
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Біолого-технологічний факультет: 

30. Бабенко Сергій Петрович – доцент кафедри технології кормів, 

кормових добавок і годівлі тварин; 

31. Малина Василь Вікторович – завідувача кафедри гігієни тварин та 

основ санітарії; 

32. Мерзлов Сергій Віталійович – завідувач кафедри харчових технологій 

і технологій переробки продукції тваринництва; 

33. Король Алла Петрівна – доцент кафедри технології виробництва 

молока і м’яса; 

34. Ставецька Руслана Володимирівна – завідувач кафедри генетики, 

розведення та селекції тварин; 

35. Каркач Петро Михайлович – завідувач кафедри технології виробництва 

продукції птахівництва та свинарства; 
 

Екологічний факультет: 

36. Димань Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри екотрофології; 

37. Розпутній Олександр Іванович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності; 

38. Гриневич Наталія Євгеніївна – завідувача кафедри іхтіології та зоології; 
 

Економічний факультет: 

39. Губенко Василь Іванович – завідувач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції; 

40. Свиноус Іван Вікторович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

й аудиту; 

41. Варченко Ольга Миронівна – завідувач кафедри фінансів та кредиту; 

42. Шуст Олена Анатоліївна – завідувач кафедри економіки підприємства; 

43. Непочатенко Віктор Андрійович – завідувач кафедри вищої математики 

та фізики; 

44. Хахула Лариса Петрівна – доцент кафедри менеджменту; 
 

Факультет ветеринарної медицини та Інститут підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів ветеринарної медицини: 

45. Левченко Володимир Іванович – професор кафедри терапії та клінічної 

діагностики; 

46. Зоценко Володимир Миколайович – завідувач кафедри мікробіології 

та вірусології; 

47. Ярчук Броніслав Миронович – професор кафедри епізоотології та 

інфекційних хвороб; 

48. Ніщеменко Микола Прокопович – завідувач кафедри нормальної та 

патологічної фізіології тварин; 

49. Корнієнко Леонід Євгенович – завідувач кафедри епізоотології та 

інфекційних хвороб; 

50. Рубленко Михайло Васильович – завідувач кафедри хірургії та 

хвороб дрібних домашніх тварин; 

51. Хіцька Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри ветеринарно-санітарної 

експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені 

Й.С.Загаєвського; 
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