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Кам'янець-Подiльський

Про внесення змiн до наказу:
«Про створення вче11оi' ради факулыие111у
веп1еринарноi'медици11и i техиологiй у 111варинництвi»
№ 174 вiд 24.10.2018 року
Наказую:
1.
Вивссти зi складу вчено'i ради:
1. Прилiпко Тетяну Микола'iвну- завiдувача кафедри технолоrii' виробництва i
переробки продукцi'i тваринництва, доктора сiльськогосnодарських наук,
профссора- у зв'язку з лiквiдацiею кафедри.
2. Дячук Неонiлу Болеславiвну - асистента кафедри нормалъноi' та
nатологiчноi' морфолоri'i i фiзioлoriI -у зв'язку з виходом на пенсiю.
3. Тарабузана Олексiя Васильовича - голова Студентськоrо самоврядування
факультету, студент 3 СТН курсу спецiалъностi «Ветеринарна медИЩ1.На» - у
зв'язку з закiнченням термiну навчання.
4. Козiк lрину Володимирiвну - заступника голови Студентськоrо
самоврядува1шя факультету, студентку 4 курсу сnецjал:ьностi 204 «Технологiя виробництва i переробки продукцii' тваринництва» - у зв'язку з
закiн'iення термiну НаJ3'iання.
Ввести до складу B'ieнoi' ради:
2.
1. Прилiпко Тетяну Микощ11i·вну - доктора сiлъськоrосподарськи:х наук,
професора кафедри технологii' виробництва, переробк.и i стандартизацii'
продукцii' тваринництва.
2. Косташа Володимира Борисовича -кандидата сiльсы,оrоспо дарських наук,
асистента кафедри нормальноi' та патологiчноi' морфологii' i фiзioлorii'
3. Тарабузана Олексiя Васильови'iа - в.о. rолови Студентського Парламенту
Подiльсъкоrо державного аrрарно-технiчноrо унiверситету, студента 1 курсу
ОС «Maricтp» спецiальностi 211 - <<Ветеринарна медщина».
4. Свiрiдову Варвару Максимiвну - сту
курсу ОС «Магiстр»
�
спецiальностi 211 - «Ветеринарна

-

Ректор

В.В. Iваниmин

Копiя

ПОД!ЛЪСЬКИй ДЕРЖАБний
AГPAPHO-TEYt.mn.n,.,,, У
.
,�ц-u-m.l'l ЮВЕРСИТЕТ

(\:V

Н АКАЗ

, 2018 р.
1

и. Кам'янець-Подiльсъкий

Про в11есе1111я з,нi11 до иаказу:
«Про створе11ия вче11оi'ради факу11ьтету
ветер1шариоi'Аtедици11и i mex11011oziйy тварщщuцтвi»
.N!i 174 вiд 24.10.2016 року
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У вiдповiдностi з статтею 36 закону Укра"iни «Про вищу освiту» вiд
1.07.2014 ��ку для забезпечення дiяльностi факультету ветеринарно'i медицини
.
1 технолоr1и у тваринництвi
Наказую:

I. Внвести зi складу вченоi· ради:
1. Керничноrо Cepriя Петровича - заступника rолови вченоi" ради, заступника
декана з навчально1 роботи, доцента кафедри ветеринарного акушерства,
внутрiшньо'i naтoлori'i та xipypri'i, кандидата ветеринарних наук, доцента - у
зв 'язку з звiльненням iз посади заступника декана з навчально·i роботи.
2. Касnрова Романа Васильовича - заступника декана з навчальио'i роботи,
доцент ю1федри rодiвлi, розnедсння тварин i техншюгi'i кормiв, кандидата
сiльськоrосnодарських наук, доцента - у зв'язку з звiльненням iз посади
заступника дек1на з навчально'i роботи.
3. Левицьку Вiкторiю Андрi'iвну - заступника декана з науково1 роботи,
асистенrа кафедри iнфекцiйних та iнвазiйних хвороб, кандидата веrеринарних
наук - у зв 'язку з звiльненням iз посади заступника декана з науково"i роботи.
4. Косташа Володимира Борисовича - заступника декана з навчальних та
виробничих практик, асистент кафедри технолоri1 виробництва i переробки
продукцii' тваринництва, кандидата сiльсъкоrосподарських наук - у зв'язку з
звiл1,ненням iз посади заступника декана з навчальних та виробничю< практик.
5. Желавсъкоrо Миколу Миколайовича - завiдувача кафедри ветеринарного
акушерства, внутрiшнъоi' патолоri1 та xipypri'i, доктора ветеринарних наук,
професора - у зв'язку з звiлъненням iз посади завiду вача кафедри.
6. Тимофiйwина Iвана Iвановича - професора кафедри технолоri'i виробництва
наук,
i пе ��()дукцi'i тваринництва, кандидата сiлъсъкоrосподарсъких
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1 технолоr11 корм1в
- у зв'язку з р1wе нням кафедри.
9. Гончара Валентина Iвановича - доцента кафедри технолюri'i виробництва
i
переробки продукцi'( тваринництва, кандидата сiльськоrосnодарських наук,
доцента - у зв'язку ЗJрiшенням кафедри.
10. Бiлоrо Миколу Миколайовича - асистента кафедри мiкpoбioлori'i,
фармакологi'i та ririE:ни тварин - у зв'язку з звiльненням iз посади.
11. Чухно Вiталiя Серriйовича - доцента кафедри ветеринарного
акушерства, внутрiшньо'i патолоri'i та xipypri'i, кандидата iВетеринарних наук,
доцента - у зв'язку з рiшенням кафедри.
12. Мiзика Володимира Павловича - старшого викладача кафедри
ветеринарного акушерства, внутрiшнъо'i патолоri'i та xipypri'i - у зв'язку з
рiшенням кафедри.
13. Слюсар Надiю Василiвну- доцента кафедри мiкpoбioлori'i, фармаколоri'i
та ririE:ни тварин, кандидата ветеринарних наук, доце11та - у зв'язку з
рiшенням кафедри.
14. Дембiцьку Стефанiю Cepri'iвнy
президента студентськоrо
самоврядування ПДАТУ, студентку 2 курсу напряму niдготовки «Технолоriя
виробництва i переробки продукцi'i тваринництва» - у зв'язку з вiдрахуванням
з числа студентiв.
15. Inaтiя Олександра Степановича - голову студентськоrо самовря:дування
факультету, студента З СТН курсу наnряму niдготовки «Ветеринарна
медицина» - у зв'язку з вiдрахуванням з числа студентiв.
16. Стеnаюок Катерину Сергi1вну - заступника rолови студентськоrо
самоврядування факультету, студентку 4 курсу наnряму пiдrотовки
«Технологiя виробництва i переробки nродукцi'i тваринництва» - у зв'язку з
вiдрахуванням з числа студентiв.
�· СаЕ:нко �алентину Петрiвну - систента кафедри годiвлi,
�

II. Ввести до складу вчено'i ради:
1. Лайтер-Москалюк Свiтлану Василiвну - заступника rолови вчено'i ради,
заступника декана з навчально'i роботи, асистента кафедри мiкpoбioлori'i,
фармаколоrii' i ririeни тварин, кандидата ветеринарних наук - у зв'язку з
призначенням на посаду заступника декана з навчально'i роботи.
2. Димчука Анатолiя Васильовича - заступника декана з науково"i роботи i
мiжнар одних вiдносин, доцента кафедри технолоri"i виробництва i nереробки
nродукцi�аринництва, кандидата сiльськоrосподарських наук, доцента - У

зв)!{ -· '�i#� ченням на посаду заступника декана з науковоi роботи.
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4. Желавського Миколу Миколайовича - завiдувача 1<аф�<2тQи\�оrоЧg
акушерства, внуrрiшньо"i патологii" та xipyprii:, доктора ветеринарнm< нэук,
професора - у зв'язку з рiшенням кафедри.
5. Трача В'ячеслава Володимировича - асистента кафедри мiкробiолоru,
фармакологi"i та ririe}iи тварин - у зв'язку з рiшенням кафедри.
6. Малишевську Тетяну Володимирiвну - старшого лаборанта кафедри
мiкробiологi"i, фармакологi·i та гiriени тварин - у зв'язку з рiшенням кафедри.
7. Тарабузана Олексiя Васильовича - голову студентського самоврядування
факультету, студента 3 СТН курсу спецiальностi 211 - «Ветеринарна
медицина» - у зв'язку з рiшенням студентського самоврядування факультету.
заступника rолови студентськоrо
8. Козiк Iрину Володимирiвну
самоврядування факультету, студентку 4 курсу спецiалъностi 204 «Технологiя виробництва i переробки продукцii: тваринництва» - у зв'язку з
рiшенням студентськоrо самоврядування факультету.
ПI. Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на декана факультету
Цвirуна О.А.
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