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ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ 

« ()(>> vVІJtut 2021 року м. Кам'янець-Подільський No d�?
// ' ' 

Про створення вченої ради факультету
ветеринарної медицини і технологій
у тваринництві

( У відповідності зі статтею 36 за1<ону України «Про вищу освіту» від

О 1.07.2014 року для забезпечення діяльності факультету ветеринарної
. . ..... .медицини 1 тех1-1олог1и у тваринництв�

НАКАЗУЮ: 

1. Створити вчену раду факультету •• ветеринарно1 медицини
. - . . технолог1и у тваринництв� в такому склад1:

1. ГОРЮК Віктор Васильович

ветеринарних наук, доцент.

декан факультету, кандидат

2. ЛАЙТЕР-МОСКАШОК Світлана Василівна - заступник з навчальної

роботи, доцент кафедри гігієни твари.н та ветеринарного забезпечення

кі11олоrічної служби Національної поліції України, кандидат ветеринарних

наук, доцент.

з. ЄВСТ АсDІЄВА ІОлія Ми1<олаїв11а - доцс1-1·r касредр11 ... 

1'еХНОЛОГ11 

виробниц·гва ... продукц11 тваринництва ,,а • • •• 
КІНОЛОГlІ, кандидат

сільськогосподарських наук, доцент.

4. КУРОЧКА Іван ІОрійович - голова студе11тської ради, здобувач вищої
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освf {и- З r<ypoy q_c <<Магістр>>, спсціаль1-rості 211 - ветери11ар1-1а ме;tиц11на.
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5. дИМЧУК Анатолій Васильович - відповідальний з наукової та
міжнародної діяльності, доцент кафедри технології виробництва продукції
тваринництва та кінології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
6. ДОБРОВОЛЬСЬІ(ИЙ Володимир Антонович - відповідальний з
виховної організаційноі' роботи, асистент 1<афедри нормальної та
патологічної морфології і фізіології. 
7. t.JОРНИ:й Ігор Олександрович . . "" .. - в1дпов1дальнии з навчально� та
виробничої практики, асистент кафедри гігієни тварин та ветеринарного 
забезпечення кінологічної слу>кби Національ1-1ої поліції України. 

8. КАРЧЕВСЬКА Тетяна Миколаївна - голова методичної комісії

( факультету, асисте11т кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, ка1-1дидат

ветеринар11их 1-�:аук, доцент.
9. МУШИІ-ІСЬКИЙ Андрій Броr-�:іславович завідувач кафедри 
інфекційних та інвазійних хвороб, 1<а1-1дидат біологічних наук, доцент. 

І О. СУГІРОВИЧ Тетяна Михайлівна - завідувач кафедри гігієни твари1-1 та 

ветеринар1-1оrо забезпечення кінолоrічної служби Національної поліції 

України, доктор сільськогосподарських наук, професор. 
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11. КЕРН:ИЧНИИ Сергій Петрович - завідувач кафедри ветери1-1ар1-1ого
• • • • • • • ••• 

акушерства, внутр1шньо1 патолог11 та x1pypr11 , кандидат ветеринарних наук,

доцент.

12. САВЧУК ЛІобов Бро1-1іславіn1-1а - завідува'-1 кафедри норr,.,1альної та

патолоrіт.11-rої морфології і фізіології, кандидат сільськоrосподарськ�,1х наук,

доцент.

13. ШУГІЛИІ( Віктор Вікторович - завідувач кафедри ...технолог11 

вироб11ицтnа ... лродукц11 тваринництва та • ••• 

І(ІІІОЛОГІІ, 1<андидат 

сільськогосподарських 1-1аук, до1�снт.

14. ЛЕВИЦЬКА Вік·rорія Л11дріїn11а - доце1-1т кафедри ін(рекційних та
--

�
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і1-1вазііfних-хuороб,.fоктор ветеринарних наук, доцент.

] 5.І! ГОРІGК JОлія Вікторівна - асистент ка(рсдри інфекцій1111х та
І І І І 

і1-1оаз1.йі1�х '>{воооб) к�1ндидат ветери11ар11их 1-1аук. 
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, · · JІа)(Ислав1в1-rа - с1·ар11Jий лабора11·г ка<І>еLtри
rtricни 1·варин ·га ветеринар1101·0 забезпече11ня кінолоrічної слу)І<би
І-ІаLtіонш11>Н()Ї 110;1iLtЇi Украї11и.

І 7. l'ВІГУІ-1 Оле А ·--� r 1-1атол1иович - J.tоцент ка<редри ветеринарного

акушерс·гва, в11у1 · .. ... · · 'р1шньо1 патолог11 та х1рург1ї, ка1-1дидат ветеринарних наук, 

доце1-1т. 

ІН. I(OJl\\·IL\Y\( J>услан Васильович - асистент кафедри ветеринарного 

аку111ерс·1·ва, в11у·гріtuньої ... 

па·голоr11 
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х1рург11, кандидат

с1льсько1·ос110Jtарс1,ких наук. 

19. І(АСІ-ІРОВ Роман Васильович - доце1-1т кафедри нормальної та

( патологічної морфології і фізіології, ка1-1дидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

20. БY"LJJ(OBCbl(A Віта кафедри 
. ..

технолог11 
... • • •• 

ви роб 1-1 и I t·гва продукц11 

Іван.івна - асисте1-1т 

1·варинниц·гва КІНОЛОГІІ, кандиJ.tа1· 

сільськогос11одарських наук, доцент. 

21. КЕЛЬМАН Кріс·гіна Василівна - здобувач вищої освіти І курсу ОС

<<Бака11авр>>, сгrеrtіальності 204 - технологія виробництва і переробки 

rrродукuії ·гnарин11иuтва. 

Іlідс·гава: про·гокол М.! 2 засіда11ня зборів ·грудовоrо колект11ву факультс·гу
. . "" . . 

ве,·еринар1-1ої медицини 1
·rехнолог1и у 1·вари1-1ниц·гв1 tцодо резуль·га·г1в 

відкри·гого голосування під ЗО лис·гопада 2021 року. 

Т. в. о. pe,cropa Ірина ЯСІНЕL(ЬІ(А 


