
 

Міністерство освіти і науки  України 
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ  
 

2 листопада 2020 року   м. Суми  № 431-К 

 

Про затвердження складів 

Вчених рад факультетів 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 

№1556-VII, керуючись  «типовим  положенням  про вчену раду 

факультетів», затвердженого наказом ректора Сумського національного 

аграрного університету від 22 вересня 2020 року № 375-К  на підставі 

службових записок деканів факультетів 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити  склад вчених рад факультетів на 2020-2021 навчальний  

рік: 

Факультет агротехнологій та природокористування: 
1 Коваленко  

Ігор Миколайович 

декан факультету агротехнологій та 

природокористування, д.б.н., професор, голова вченої 

ради 

2 Бутенко Андрій 

Олександрович 

заступник декана, доцент кафедри рослинництва, к.с.-

г.н., доцент, заступник голови вченої ради 

3 Пшиченко  

Олена Ігорівна 

старший викладач кафедри грунтознавства, 

землеробства та агрохімії, к.с.-г.н, секретар вченої ради 

4 Крючко 

Людмила Василівна 

заступник декана, доцент кафедри біотехнології та 

фітофармакології, к.с.-г.н., доцент 

5 Масик 

Ігор Миколайович 

заступник декана, доцент кафедри грунтознавства, 

землеробства та агрохімії, к.с.-г.н., доцент 

6 Бердін  

Сергій Іванович 

доцент кафедри селекції та насінництва, к.с.-г.н., доцент 

7 Бєлік  

Микола Анатолійович  

студент 3 курсу факультету агротехнологій та 

природокористування 

8 Власенко Володимир 

Анатолійович 

завідувач кафедри захисту рослин, д.с.-г.н., професор 

9 Гапон Вікторія 

Володимирівна 

студентка 3 курсу факультету агротехнологій та 

природокористування 

10 Харченко Сергій 

Миколайович 

завідувач кафедри фізичного виховання, к. пед.н., 

доцент  

11 Деменко 

Віктор Михайлович 

доцент кафедри захисту рослин, к.с.-г.н., доцент 

12 Дубовик  доцент кафедри біотехнології та фітофармакології, к.с.-



Володимир Іванович г.н., доцент 

13 Глупак Зоя Іванівна доцент кафедри рослинництва, к.с.-г.н., доцент 

14 Захарченко  

Еліна Анатоліївна 

доцент кафедри грунтознавства, землеробства та 

агрохімії, к.с.-г.н., доцент 

15 Кандиба  

Наталія Миколаївна 

доцент кафедри селекції та насінництва, к.с.-г.н., доцент 

16 Кирильчук  

Катерина Сергіївна 

доцент кафедри екології та ботаніки, к.б.н., доцент 

17 Клименко  

Ганна Олександрівна 

доцент кафедри екології та ботаніки, к.б.н., доцент 

18 Мельник  

Андрій Васильович 

професор кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, д.с.-г.н., професор 

19 Мельник  

Тетяна Іванівна 

завідувач кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, к.б.н., доцент 

20 Оничко 

Володимир Іванович 

завідувач кафедри селекції та насінництва, к.с.-г.н., 

доцент 

21 Онопрієнко 

Володимир Петрович 

професор кафедри екології та ботаніки, д.пед.н., 

професор 

22 Білокінь Вікторія Олегівна аспірант кафедри лісового та садово-паркового 

господарства 

23 Подгаєцький 

Анатолій Адамович 

завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології, 

д.с.-г.н., професор 

24 Радченко Микола 

Володимирович 

доцент кафедри рослинництва, к.с.-г.н., доцент 

25 Скляр  

Вікторія Григорівна 

завідувач кафедри екології та ботаніки, д.б.н., професор 

26 Татарінова 

Валентина Іванівна 

доцент кафедри захисту рослин, к.с.-г.н., доцент 

27 Токмань 

Володимир Сергійович 

доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, к.с.-г.н., доцент 

28 Троценко 

Володимир Іванович 

завідувач кафедри рослинництва, д.с.-г.н., професор 

29 Харченко  

Олег Васильович 

завідувач кафедри грунтознавства, землеробства та 

агрохімії, д.с.-г.н., професор 

30 Хоменко Сергій 

Васильович 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

 

Будівельний факультет: 
1.  Циганенко Людмила 

Анатолівна 

к.т.н., доцент, т.в.о. декана будівельного факультету,  

голова вченої ради факультету 

2. Срібняк Наталія 

Миколаївна 

к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій, 

заступник голови вченої ради будівельного 

факультету 

3. Савченко Лідія 

Григорівна  

ст. викладач  кафедри архітектури та інженерних 

вишукувань, секретар вченої ради будівельного 

факультету 

4. Бородай Артем 

Сергійович 

к.архітектури, ст. викладач кафедри архітектури та 

інженерних вишукувань 

5. Бородай Дмитро 

Сергійович 
к.архітектури, ст.викладач кафедри архітектури та 

інженерних вишукувань 

6. Височин Іван Андрійович к.архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури та 



інженерних вишукувань 

7. Гасій Григорій 

Михайлович 

д.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельного 

виробництва 

8. Душин Владислав 

Вікторович 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельних 

конструкцій  

9. Мукосєєв Володимир 

Миколайович 

к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій 

10. Нагорний Микола 

Васильович 
к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій 

11. Савченко Олександр 

Сергійович 
к.т.н., ст. викладач кафедри будівельних конструкцій 

12. Шушкевич В’ячеслав 

Ілліч 

к.т.н., доцент кафедри будівельного виробництва 

 

13. Теліченко Олександр 

Іванович 
ст. викладач кафедри будівельного виробництва 

14. Драник Олександр 

Іванович 

ст. викладач кафедри будівельних конструкцій 

15. Юрченко Оксана 

Вікторівна 

к.е.н., ст.викладач кафедри будівельного виробництва 

16. Сухих Денис 

Олександрович 

студент групи ПЦБ 1801, студентський декан 

будівельного факультету 

17.  Гнезділова Аліна 

Олександрівна 

студент групи  АРХ 1701, голова профбюро студентів 

будівельного факультету 

 

Біолого-технологічний факультет: 
1.  Опара Віктор Олексійович к.с.г.н., доцент, декан біолого-технологічного 

факультету,  голова вченої ради факультету 

2. Ладика Володимир 

Іванович 

д.с.г.н., професор, кафедри ТВППТ та кінології, ректор 

університету 

3. Чирва Андрій Сергійович к.п.н., доцент кафедри іноземних мов, секретар вченої 

ради факультету 

4. Павленко  Юлія 

Миколаївна 

к.с.г.н., доцент, завідувач  кафедри ТВППТ та кінології 

5. Хмельничий Леонтій 

Михайлович 

заступник декана з наукової роботи, д.с.г.н, професор, 

зав. кафедрою розведення, селекції тварин та водних 

біоресурсів 

6. Бондаренко Юрій 

Васильович 

д.б.н., професор, зав. кафедрою технології кормів та 

годівлі тварин 

7. Бондарчук Лариса 

Володимирівна 

к.с.г.н., доцент, завідувач кафедри біохімії та 

біотехнології 

8. Клочкова Тетяна Іванівна к.п.н., доцент, зав. кафедрою іноземних мов   

9. Михалко Олександр 

Григорович 

ст. викладач  кафедри технології кормів та годівлі 

тварин,  заст. декана з питань заочної освіти 

10. Корж Ольга Василівна к.с.г.н., доцент  кафедри технології кормів та годівлі 

тварин,  заст. декана з організаційно-виховної роботи 

11. Вечорка Вікторія 

Вікторівна 

к.с.г.н., доцент  кафедри розведення та селекції тварин 

та водних біоресурсів , заст. декана з навчальної роботи 

12. Попсуй Вячеслав 

Васильович 

к.с.г.н., доцент  кафедри технології кормів та годівлі 

тварин,  заст. декана з профорієнтаційної роботи 



13. Рубцов Ігор 

Олександрович 

к.с.г.н., доцент  кафедри розведення та селекції тварин 

та водних біоресурсів  заст. декана з практичної 

підготовки 

14. Кисельов Олександр 

Борисович 

к.с.г.н., доцент кафедри біохімії та біотехнології заст. 

декана з наукової роботи 

15. Машкін Микола Іванович голова методичної ради факультету, професор кафедри 

технології кормів та годівлі тварин 

16. Заіка А.О. студентка 2 курсу, голова студентського профкому 

17. Громиченко Д.В. студентка 2 курсу, в.о. студентського декана 

 

18. Швачка Р.П. аспірант 

 

Факультет економіки та менеджменту: 

1.  Строченко  

Наталія Іванівна 

1. декан факультету економіки і менеджменту, професор 

кафедри економіки та підприємництва,  голова вченої 

ради факультету  

2.  Ткаль Ярміла Сергіївна 2. заступник декана по навчальній  роботі, доцент кафедри 

обліку та оподаткування 

3.  Полятикіна  

Лариса Іванівна 

заступник декана по роботі зі студентами заочної форми 

навчання, доцент кафедри  обліку та оподаткування 

4.  Маслак  

Наталія Григорівна 

заступник декана, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 

5.  Лукаш  

Світлана Миколаївна 

3. заступник декана, доцент кафедри публічного управління 

та адміністрування 

6.  Славкова Олена Павлівна завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування, професор 

7.  Макаренко Наталія 

Олексіївна 

голова профкому факультету економіки і менеджменту 

доцент кафедри маркетингу і логістики 

8.  Геєнко Михайло 

Миколайович 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, доцент 

9.  Михайлов Андрій 

Миколайович 

завідувач кафедри менеджменту, професор 

10.  Терещенко Світлана 

Іванівна 

завідувач кафедри економіки та підприємництва, доцент 

11.  Гордієнко Микола 

Іванович 

завідувач кафедри обліку і оподаткування, професор 

12.  Агаджанова Світлана 

Володимирівна 

завідувач кафедри кібернетики та інформатики, доцент 

13.  Лишенко Маргарита 

Олександрівна 

4. завідувач кафедри маркетингу і логістики, професор 

14.  Стоволос  

Надія Борисівна 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування 

15.  Бричко Аліна Михайлівна доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування 

16.  Жмайлова  

Ольга Григорівна 

5. доцент кафедри маркетингу і логістики 

17.  Михайлова  

Любов Іванівна 

професор кафедри менеджменту 



18.  Данько Юрій Іванович 6. д.е.н., професор, проректор з наукової  роботи 

19.  Жмайлов Валерій 

Миколайович 

к.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи 

20.  Соколов Микола 

Олександрович  

д.е.н., професор кафедри публічного управління, 

проректор з науково-педагогічної та міжнародної   

діяльності 

21.  Турчина 

Світлана Григорівна 

доцент кафедри менеджменту 

22.  Медвідь Вікторія Юріївна професор кафедри економіки та підприємництва 

23.  Ковальова Ольга 

Михайлівна 

7. доцент кафедри економіки та підприємництва 

24.  Пізняк  

Тетяна Іванівна 

доцент кафедри економіки та підприємництва, 

секретар вченої ради  

25.  В’юненко Олександр 

Борисович 

доцент кафедри кібернетики та інформатики 

26.  Борисова Вікторія 

Анатоліївна 

професора кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування 

27.  Шалигіна Ірина Валеріївна доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування 

28.  Назаренко Інна 

Миколаївна 

професор кафедри обліку і оподаткування 

29.  Гаркуша Сергій 

Анатолійович 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

30.  Семоненко Альона 

Сергіївна 

студентський декан 

факультету економіки і менеджменту 

31.  Настенко Юлія 

Миколаївна 

студентка 

факультету економіки і менеджменту 

32.  Сєрік Тетяна Сергіївна студентка факультету економіки і менеджменту 

Інженерно-технологічний факультет: 
1.  Довжик  

Михайло Якович 

декан інженерно-технологічного факультету,  к.т.н., доцент 

кафедри «Тракторів, сільськогосподарських машин та 

транспортних технологій», голова вченої ради 

факультету 

2. Тарельник  

В’ячеслав Борисович 

д.т.н. професор завідувач кафедри «Технічного сервісу» 

3. Яковлєв  

Валерій Федорович 

к.т.н.,професор кафедри «Енергетики та електротехнічних 

систем» 

4. Чепіжний  

Андрій Володимирович 

к.т.н.доцент завідувач кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем»,  

5. Розуменко  

Анатолій Михайлович 

к.ф.м.н доцент, завідувач кафедри «Вищої математики»  

6. Саржанов  

Олександр Анатолійович 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Експлуатація техніки»  

7. Семірненко  

Юрій Іванович 

к.т.н.,доцент завідувач кафедри «Проектування технічних 

систем», голова методичної комісії,  

8. Хурсенко  

Світлана Миколаївна 

к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри «Охорони праці та 

фізики» 

9. Зубко  

Владислав Миколайович 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій»   



10. Герасименко  

Владислав Олександрович 

к.ф.-м.н., доцент, заступник декана з питань заочної форми 

навчання та НКП, кафедри «Вищої математики» 

11. Волошко  

Тарас Павлович 

заступник декана з навчальної роботи, ст. викладач 

кафедри «Тракторів, сільськогосподарських машин та 

транспортних технологій» 

12. Соларьов  

Олександр Олексійович 

заступник декана з наукової роботи, к.т.н., доцент кафедри 

«Тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій»  

13. Семерня  

Олена Володимирівна 

заступник декана з профорієнтаційної роботи, ст. викладач 

кафедри «Охорони праці та фізики» 

14. Головченко  

Галина Степанівна 

заст. декана по роботі з коледжами, ст. викладач кафедри 

«Вищої математики» 

15. Павлюченко  

Анатолій Михайлович 

професор кафедри «Охорони праці та фізики» 

16 Гецович  

Євген Моисеєвич 

професор кафедри «Тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій» 

17. Лобода  

Валерій Борисович 

к.ф.-м.н., професор кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

18. Горовий  

Михайло Володимирович 

директор НПЦ, ст. викладач кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій» 

19. Плавинська  

Олександра Володимирівна 

ст. викладач кафедри «Технічного сервісу», секретар 

вченої ради факультету 

20 Наталич  

Богдан Миколайович 

в.о. студентського декана, студент 3 курсу  

ОС «Бакалавр» 

21. Наконечний  

Руслан Юрійович 

в.о. голови профбюро студентів ІТФ, студент 2   курсу ОС 

«Бакалавр» 

 

Факультет  харчових технологій: 

1.  Мельник Оксана Юріївна в.п. декана факультету харчових технологій, к.т.н., 

доцент кафедри технології харчування, голова вченої 

ради факультету харчових технологій 

2. Болгова Наталія Вікторівна заступник декана з навчальної роботи, к.с.-г.н., доцент 

кафедри технології молока і м’яса 

3. Геліх Анна Олександрівна заступник декана по роботі з іноземними студентами, 

к.т.н., доцент кафедри технології молока і м’яса, 

секретар вченої ради факультету 

4. Сабадаш Сергій 

Михайлович 

заступник декана з виховної та організаційної роботи, 

к.т.н., доцент кафедри інженерних технологій 

харчових виробництв 

5. Степанова Тетяна 

Михайлівна 

заступник декана із забезпечення якості освіти та 

наукової роботи, к.т.н., доцент кафедри технології 

харчування 

6. Цигура Вікторія Вікторівна заступник декана із профорієнтаційної роботи, 

старший викладач кафедри технології молока і м’яса 

7. Перцевой Федір 

Всеволодович 

завідувач кафедри технології харчування, д.т.н., 

професор 

8. Рожкова Людмила 

Георгіївна 

завідувач кафедри інженерних технологій харчових 

виробництв, к.т.н., доцент 

9. Самілик Марина к.т.н., в.п.завідувача кафедри технології молока і 



Михайлівна м’яса 

10. Шевель Анжеліка 

Олександрівна 

завідувач кафедри філософії та соціально-

гуманітарних дисциплін, к.ф.н., доцент 

11. Козел Валерія Юріївна голова первинної профспілкової організації студентів 

та аспірантів факультету, студентка 4 курсу групи ХТ 

1703 

12. Цьомка Наталія Віталіївна  голова первинної профспілкової організації студентів 

та аспірантів університету, студентка 4 курсу групи 

ХТ 1703  

 

Факультет ветеринарної  медицини: 
1 Нечипоренко Олександр 

Леонідович 

к.в.н., доцент, декан  факультету ветеринарної 

медицини, голова ради факультету 

2 Плюта Лариса Василівна к.в.н., доцент кафедри анатомії, секретар ради 

3 Мусієнко Юрій 

Володимирович 

к.в.н., доцент кафедри акушерства та хірургії, 

заступник декана 

4 Калашник Олександр 

Миколайович 

к.в.н., доцент кафедри анатомії, заступник декана 

5 
Шкромада Оксана Іванівна 

д.в.н., професор, завідувач кафедри акушерства та 

хірургії,  заступник декана 

6 Стоцький Олександр 

Григорович 

к.в.н., доцент кафедри акушерства та хірургії, 

заступник декана 

7 

Фотіна Тетяна Іванівна 

д.в.н., професор, завідувач кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів тваринництва 

8 Чекан Олександр 

Миколайович 

к.в.н., доцент кафедри акушерства та хірургії 

9 
Петров Роман Вікторович 

д.в.н., професор, завідувач кафедри вірусології, 

патанатомії та  хвороб птиці ім. проф. Панікара І.І. 

10 
Камбур Марія Дмитрівна 

д.в.н., професор, завідувач кафедри анатомії, 

нормальної та патологічної фізіології тварин 

11 
Касяненко Оксана Іванівна 

д.в.н., професор,  завідувач  кафедри епізоотології 

та паразитології  

12 
Улько Лариса Григорівна 

д.в.н., професор, завідувач кафедри терапії, 

фармакології, клінічної діагностики та хімії 

13 
Байдевлятов Юрій Анварович 

к.в.н., доцент  кафедри епізоотології та 

паразитології, голова профкому ФВМ 

14 Леоненко Ольга Григорівна ст. лаборант кафедри епізоотології та паразитології 

15 
Грек Вікторія Анатоліївна 

ст.лаборант кафедри терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та хімії 

16 Великодна Христина Сергіївна студентський декан ФВМ 

17 Улько Ліза Сергіївна студент 3 курсу ФВМ 

18 Матвійчук Денис 

Миколайович 

аспірант кафедри анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології тварин 

 



Юридичний факультет  

 
1. Запара Світлана 

Іванівна 

декан юридичного факультету, д.ю.н., професор, голова 

вченої ради факультету 

2. Бондар Наталія 

Анатоліївна 

заступник декана юридичного факультету з навчальної 

роботи, старший викладач кафедри державно-правових 

дисциплін та українознавства 

3 Кузнецова Марина 

Юріївна,  

заступник декана з виховної роботи, к.ю.н, доцент, 

завідувач кафедри приватного та соціального права 

4. Михайліченко Микола 

Анатолійович 

заступник декана з наукової роботи, к.і.н, старший 

викладач кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства, секретар вченої ради факультету  

5. Роговенко Олег 

Володимирович 

заступник декана з заочного навчання, к.ю.н, доцент, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства 

6. Арістова Ірина 

Василівна 

завідувач кафедри адміністративного та інформаційного 

права, д.ю.н., професор 

7. Клочко Альона 

Миколаївна 

завідувач кафедри міжнародних відносин, к.ю.н, доцент 

8. Скляр Юрій 

Леонідович 

завідувач кафедри геодезії та землеустрою, к.б.н, доцент 

9. Шестакова Світлана 

Олександрівна 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства, к.філ.н, доцент 

10. Ясинок Микола 

Михайлович 

завідувач кафедри правосуддя, д.ю.н, професор 

11. Курило Микола 

Петрович 

Перший проректор СНАУ, професор кафедри правосуддя 

12. Чернадчук Тамара 

Олександрівна 

доцент кафедри адміністративного та інформаційного 

права, к.ю.н, доцент 

13. Павлюченко Любов 

Дмитрівна 

диспетчер деканату юридичного факультету 

14. Попов Костянтин 

Вікторович 

голова первинної профспілкової організації студентів та 

аспірантів факультету, студент 4 курсу групи ЮРБ 1701 

15. Безугла Юлія 

Миколаївна 

т.в.о, студентського декана юридичного факультету, 

студентка 3 курсу групи ГТЗ 1801-1  

 

 2. Деканам факультетів в термін до 5 листопада 2020 року надати до 

навчального відділу плани роботи вчених рад факультетів на 2020-2021 

навчальний рік. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з  

науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М.  

 

Ректор 

академік НААН України                   Володимир ЛАДИКА 


