ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРОТОКОЛ
15 березня 2018р.
засідання організаційного комітету
з проведення виборів ректора ОДАУ

№4

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів ректора
Одеського державного аграрного університету присутні:
- Бахчиванжи Л.А. - декан інженерно-економічного факультету;
- Бойко І.В. - голова первинної профспілкової організації;
- Ковчук В.М. - проректор з правової та господарської роботи;
- Мартин М.В. - керівник виробничої практики;
- Найда В.О. - завідувач кафедри фізіології, біохімії та мікробіології;
- Пожарицький О.П. - доцент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії;
- Чігідін В.В. - голова студентської ради університету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження списків штатних наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників для участі у виборах ректора ОДАУ.
(Пожарицький О.П.)
2. Про формування груп для проведення виборів представників з числа
студентів (аспірантів) та штатних працівників ОДАУ, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у
виборах ректора Одеського державного аграрного університету.
(Пожарицький О.П.)
3. Про визначення квот представництва студентів (аспірантів) для участі у
виборах ректора ОДАУ. (Пожарицький О.П.)
4. Про визначення квот представництва штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними працівниками, для участі у виборах
ректора ОДАУ. (Пожарицький О.П.)
5. Про затвердження графіків проведення виборів представників з числа
студентів (аспірантів) та штатних працівників ОДАУ, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у
виборах ректора ОДАУ. (Пожарицький О.П.)
6. Голосували: «за» - одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
О.П.Пожарицького, який ознайомив присутніх із списком штатних
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників для участі у
виборах ректора ОДАУ, сформованим відділом кадрів на виконання п. 8
наказу ректора ОДАУ «Про організацію виборів ректора Одеського
державного аграрного університету» № 27-заг. від 02.02.18 р.
Списки завірені підписом начальника відділу кадрів В.О.Шевченко.
1. УХВАЛИЛИ:
Затвердити
списки
штатних
наукових,
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників для участі у виборах ректора ОДАУ чисельністю
190 осіб (Додаток 1).
Голосували: «за» - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
О.П.Пожарицького, який довів до відома, що керуючись п. 2.3 Положення
ОДАУ про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для
участі у виборах ректора Одеського державного аграрного університету,
затвердженого Вченою радою ОДАУ, протокол № 7 від 08.02.18 р.,
наголосив, що з метою оптимізації процесу обрання вказаних представників
організаційний комітет може розподіляти працівників, які не є штатними
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, на
групи, у які об'єднуються працівники декількох структурних підрозділів і
проводити процедуру обрання на зборах цих груп.
2. УХВАЛИЛИ:
Затвердити групи для проведення виборів представників з числа студентів
та штатних працівників ОДАУ, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Одеського
державного аграрного університету згідно додатку 2.
Голосували: «за» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
О.П.Пожарицького, який поінформував членів організаційного комітету,
що загальна кількість студентів (аспірантів) денної форми навчання ОДАУ
по факультетах, за даними деканів факультетів і відділу кадрів станом на
1 березня 2018 року складає 1346 осіб.

Кількість представників з числа студентів (аспірантів), визначена за
нормативами, регламентованими Положенням про виборчу систему та
порядок обрання ректора Одеського державного аграрного університету,
затвердженого Вченою радою ОДАУ, протокол № 7 від 08.02.18 р. складає 38
осіб (15,02%).
Квота обрання: 1346 / 38 = 35,42
3. УХВАЛИЛИ:
Затвердити квоту представництва студентів (аспірантів) для участі у
виборах ректора ОДАУ - 35,42.
Голосували: «за» - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ:
О.П.Пожарицького, який доповів присутнім, що загальна чисельність
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками Університету, станом на 1 березня 2018 року
складає 321 особу.
Кількість виборців цієї категорії працівників, визначена за нормативами,
регламентованими Положенням про виборчу систему та порядок обрання
ректора Одеського державного аграрного університету, затвердженого
Вченою радою ОДАУ, протокол № 7 від 08.02.18 р. складає 25 осіб (9,88 %)
Квота обрання: 321 / 25 = 12,84
4. УХВАЛИЛИ:
Затвердити квоту представництва штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для
участі у виборах ректора ОДАУ - 12,84.
Голосували: «за» - одноголосно.
5. СЛУХАЛИ:
О.П.Пожарицького, який запропонував провести вибори представників з
числа студентів (аспірантів) та штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах
ректора Одеського державного аграрного університету з 20 по 28 березня
2018 року. В обговоренні прийняли участь всі члени організаційного
комітету.
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СПИСОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ та
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
станом на 01 березня 2018 року
АГЄЄВА Олександра Валентинівна - доцент каф. захисту, генетики і селекції рослин
(декрет)
АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Іван Романович - завідувач кафедри геодезії та
природокористування
АНФЬОРОВА Марія Володимирівна - асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин і
клінічної діагностики
АРТЕМОВ Владислав Олександрович - доцент кафедри землеустрою та кадастру
АТАМАСЬ Галина Павлівна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства (декрет)
АФТЕНЮК Олександра Сергіївна
- асистент кафедри фізіології, біохімії та
мікробіології
БАХЧИВАНЖИ Людмила Анатоліївна - декан інженерно-економічного факультету
БЕЛЬДІЙ Марія Григорівна - ст. викладач кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
БЄЛЯЄВА Ніна Аркадіївна - ст. викладач кафедри української та іноземних мов
БІЛА Юлія Олександрівна - методист навчально-методичного відділу
БОГДАН Микола Кирилович - доцент кафедри генетики, розведення та годівлі с\г
тварин
БОНДАР Людмила Пилипівна - доцент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
БОНДАРЧУК Аліна Олегівна - асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин і
клінічної діагностики
БУРДЕЙНА Надія Миколаївна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
ВАЛЕНТЮК Наталя Олександрівна - завідувач навчальної між. кафедральної
лабораторії агробіотехнологічного факультету (декрет)
ВЛАСОВА Олена Юріївна - доцент кафедри геодезії та природокористування
ВАРФОЛОМЕЄВА Оксана Анатоліївна - ст. викладач кафедри геодезії та
природокористування
ВІКУЛІНА Лідія Федорівна - проф. кафедри землеустрою та кадастру
ВОЛКОВА Ірина Олександрівна - доцент кафедри філософії, історії і політології
ГАЛИЦЬКИЙ Олександр Миколайович - завідувач кафедри економічної теорії і
економіки підприємства
ГЄРДЄВА Альона Олександрівна - асистент кафедри хірургії,акушерства та хвороб
дрібних тварин
ГНАТЬЄВА Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку і оподаткування
ГОЛОВАНОВА Анна Ігорівна - асистент кафедри нормальної і патологічної
анатомії та патофізіології
ГОРОБЕЙ Олексій Михайлович - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та
експертизи
ГУБИЧ Олена Юріївна - асистент кафедри захисту, генетики і селекції рослин
ГУЛЯЄВА Інна Іванівна - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин
ГУМЕННИЙ Олег Григорович - завідувач кафедри епізоотології та паразитології
ГУНІЧ Вікторія Володимирівна - асистент кафедри нормальної і патологічної
анатомії та патофізіології
ДАНІЛЕНКО Олена Вікторівна - старший викладач кафедри землеустрою та
кадастру
ДІДУР Ганна Іванівна - доцент кафедри менеджменту
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ДОМУЩІ Дмитро Панасович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
ДОРУС Володимир Олександрович - завідувач лабораторії кафедри технічного
сервісу та інженерної механіки
ДРЬОМОВА Наталія Вікторівна - асистент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії (декрет)
ДУДАРЕВ Ігор Іванович
- завідувач кафедри механізації і автоматизації с/г
виробництва
ДУЛІНА Оксана Василівна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства (декрет)
ДЯЧЕНКО Олексій Петрович - доцент кафедри обліку і оподаткування
ЄЛІЗАРОВ Сергій Павлович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
ЄРЬОМІН Володимир Олександрович - завідувач лабораторії інформаційних
технологій кафедри обліку і оподаткування
ЖИВОТІН Володимир
Іванович
ст.
викладач
кафедри
геодезії та
природокористування
ЖИТКОВ Сергій Сергійович - асистент кафедри механізації і автоматизації с/г
виробництва
ЗАБІЯКА Людмила Іванівна - завідувач лабораторії навчальної бухгалтерії кафедри
обліку і оподаткування
ЗАБОЛОТНА Вікторія Петрівна - асистент кафедри нормальної і патологічної
анатомії
ЗАПША Галина Миколаївна - завідувач кафедри менеджменту
ЗНАМЕРОВСЬКА Тетяна Миколаївна - завідувач аспірантури (декрет)
ІВАСЮК Галина Михайлівна - ст. викладач кафедри української та іноземних мов
ІОВЕНКО Артем Володимирович - доцент кафедри епізоотології та паразитології
ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного факультету
КАРУНСЬКИЙ Олексій Йосипович - проф. кафедри генетики, розведення та годівлі
с\г тварин
КАСЬЯНОВА Валерія Анатоліївна - доцент кафедри обліку і оподаткування
КИТАЄВА Алла Павлівна - професор кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
КИШЛАЛИ Олена Костянтинівна - асистент кафедри генетики,розведення та годівлі
с\г тварин (декрет)
КІРОВИЧ Наталія Олександрівна - доцент кафедри технології виробництва і
переробки продукції тваринництва
КОВАЛЕНКО Олена Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв'язків
КОГУТ Інна Миколаївна - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин
КОЖЕМ'ЯКІНА Валентина Григорівна - керівник навчального відділу
КОЗУБ Наталія Миколаївна - доцент кафедри менеджменту
КОЙНАШ Микита Геннадійович - асистент кафедри хірургії, акушерства та хвороб
дрібних тварин (декрет)
КОЛЄНЦОВА Віра Михайлівна - доцент кафедри української та іноземних мов
КОЛМОГОРОВА Ірина Володимирівна - доцент кафедри менеджменту
КОЛОС Юрій-Андрій Стефанович - доцент кафедри землеустрою та кадастру
КОНДРАТЕНКОВА Марина Миколаївна - завідувач навчальної лабораторії
природних ресурсів та налізу ґрунтів кафедри землеустрою та кадастру
КОНЕВ Сергій Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
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КОРЕНЄВА Жанна Борисівна - завідувач кафедри нормальної і патологічної
анатомії та патофізіології
КОРЛЮК Сергій Сергійович - ректор
КОСЕНКО Світлана Юріївна - доцент кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
КОТЕЦЬ Геннадій Іванович - завідувач кафедри генетики,розведення та годівлі с\г
тварин
КРАВЧУК Алла Олексіївна - доцент кафедри обліку і оподаткування
КРАЙНОВ Олег Олександрович - доцент кафедри захисту, генетики і селекції
рослин
КРИВИЙ Микола Федорович - асистент кафедри хірургії, акушерства та хвороб
дрібних тварин
КРЮКОВА Ірина Олександрівна - завідувач кафедри обліку і оподаткування
ЛАТЮК Григорій Іванович - доцент кафедри польових і овочевих культур
ЛЕВЧЕНКО Анна Григорівна - доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
ЛЕОНІДОВА Ірина Вікторівна - асистент кафедри геодезії та природокористування
ЛИЗОГУБ Людмила Юріївна - асистент кафедри ветеринарної гігієни,санітарії та
експертизи
ЛІВІНСЬКИЙ Анатолій Іванович - доцент кафедри генетики, розведення та годівлі
с/г тварин
ЛІСОВИЙ Ігор Петрович - асистент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
МАЖИЛОВСЬКА Крістіна Робертівна - асистент кафедри генетики, розведення та
годівлі с\г тварин
МАКАРЕВИЧ Тетяна Володимирівна - доцент кафедри внутрішніх хвороб дрібних
тварин і клінічної діагностики
МАКАРЧУК Валентина Іванівна - ст. викладач кафедри технічного сервісу та
інженерної механіки
МАЛАЩУК Оксана Степанівна - перший проректор
МАЛЬЦЕВ Олександр Васильович - завідувач кафедри технічного сервісу та
інженерної механіки
МАРТИН Марина Володимирівна - керівник виробничої практики навчального
відділу
МАРТИНОВА Олена Борисівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
МЕЛЬНИЧУК Оксана Іванівна - доцент кафедри менеджменту
МИНЗУЛ Аліна Миколаївна - вчений секретар
МИХАЙЛЮК Віктор Іванович - завідувач кафедри землеустрою та кадастру
МІЛКУС Борис Наумович - завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин
МІХЕЛЬСОН Любов Павлівна - доцент кафедри епізоотології та паразитології
МОВЧАН Тетяна Вікторівна - доцент кафедри землеустрою та кадастру
МОРОЗОВ Микола Георгійович - доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб
дрібних тварин
МОСКАЛЮК Інна Вікторівна - доцент кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
НАЙДА Андрій Васильович - доцент кафедри обліку і оподаткування
НАЙДА Василь Олексійович - завідувач кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
НАСАКІНА Світлана Вікторівна - завідувач кафедри української та іноземних мов
НІКІТІН Олександр Михайлович - завідувач багатопрофільної лабораторії
ветеринарної медицини
НОГІНСЬКА Аліна Олександрівна - доцент кафедри філософії, історії і політології
НОРЕНКОВА Тетяна Юріївна - викладач кафедри технології виробництва і
переробки продукції тваринництва
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ОЖОВАН Олена Олександрівна - асистент кафедри землеустрою та кадастру
ОСАДЧУК Петро Ігорович - доцент кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
ПАНАСЮК
Ольга
Пантеліївна
ст.
викладач
кафедри
геодезії
та
природокористування
ПЕРОЦЬКА Людмила Вадимівна - професор кафедри епізоотології та паразитології
ПЄСАРОГЛО Олена Георгіївна - доцент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
ПЕТРЕНКО Ольга Павлівна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
ПЕТРЕНКО Світлана Олександрівна - доцент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
ПЕТРОВ Леонід Миколайович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
ПИВОВАРОВА Ірина Вікторівна -асистент кафедри епізоотології та паразитології
ПІВЕНЬ Ольга Тарасівна - асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та
експертизи
ПОЖАРИЦЬКИЙ Олександр Пилипович - доцент кафедри садівництва,
виноградарства, біології та хімії
ПОПОВА Лариса Василівна - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин
ПОПОВА Людмила Миколаївна - доцент кафедри польових і овочевих культур
ПОПОВА Ірина Михайлівна - асистент кафедри епізоотології та паразитології
(декрет)
ПОПОВИЧ Василь Вікторович - проф. кафедри менеджменту
ПРОЦЕПКО Валерій Миколайович -ст. викладач кафедри МАСВ
ПУШКАР Тетяна Дмитрівна - доцент кафедри ТВіППТ (декрет)
РАДУТНА Олена Василівна -ст. викладач кафедри економічної теорії і економіки
підприємства (декрет)
РЕШЕТНІЧЕНКО Олександр Петрович - проф. кафедри ветеринарної гігієни,
санітарії та експертизи
РОЗУМ Євген Євгенович - доцент кафедри хірургії,акушерства та хвороб дрібних
тварин
РОЗУМ Євген Юрійович - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та
експертизи
РУДЬ Валентина Олегівна - асистент кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
САВЧЕНКО Валентина Іванівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та
експертизи
САВЧУК Юрій Олексійович - асистент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
САКУН Микола Миколайович - доцент кафедри МАСВ
САМУЙЛІК Микола Миколайович - доцент кафедри філософії, історії і політології
СЕРБІН Володимир Федорович - асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин і
кліндіагностики
СИДОРЕНКО Олексій Павлович - зав. кафедри філософії, історії і політології
СКРИПКА Марина Вікторівна - проф. кафедри нормальної і патологічної анатомії
СМИРНОВА Наталія Василівна - доцент кафедри менеджменту (декрет)
СМОЛЕНСЬКА Лідія Іванівна - ст. викладач кафедри землеустрою та кадастру
СМОЛЯНІНОВ Борис Вікторович - професор кафедри фізіології, біохімії та
мікробіології
СОКОЛОВ Костянтин Костянтинович - доцент кафедри польових і овочевих
культур
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СОЛОВЙОВА Лілія Анатоліївна - керівник навчально-методичного відділу
СТЕПАНОВА Наталія Олександрівна - асистент кафедри фізіології, біохімії та
мікробіології
СТОЯНОВА-КОВАЛЬ Світлана Савівна - професор кафедри обліку і оподаткування
СУКМАНСЬКИЙ Олег Іванович - проф. кафедри нормальної і патологічної анатомії
СУСОЛ Лілія Олександрівна - доцент кафедри української та іноземних мов
СУСОЛ Руслан Леонідович - завідувач кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
ТАРАНЕНКО Олена Георгіївна - асистент кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
ТАРАСЕНКО Людмила Олексіївна - завідувач кафедри ветеринарної гігієни та
санітарної експертизи
ТЕЛЯТНІКОВ Андрій Володимирович - завідувач кафедри хірургії, акушерства та
хвороб дрібних тварин
ТИХОНОВ Павло Сергійович - доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
ТІНТУЛОВ Юрій Валерійович - доцент кафедри обліку і оподаткування
ТКАЧЕНКО Ірина Євгенівна - методист навчально-методичного відділу
ТОДОРОВ Микола Іванович - доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної
діагностики
ТОПОВ Аркадій Георгійович - асистент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
УЛИЗЬКО Сергій Іванович - зав. кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної
діагностики
УМИНСЬКИЙ Сергій Михайлович - доцент кафедри технічного сервісу та
інженерної механіки
УСТУЯНОВ Панас Дмитрович - асистент кафедри технічного сервісу та інженерної
механіки
ФЕДОРОВА Інна Валеріївна - викладач кафедри філософії, історії і політології
(декрет)
ФОМЕНКО
В'ячеслав
Анатолійович
доцент
кафедри
геодезії
та
природокористування
ФРАНЧУК Любов Олексіївна - асистент кафедри хірургії, акушерства та хвороб
дрібних тварин
ФУРМАН-ЧОБОТЬКО Ірина Анатоліївна - ст. викладач кафедри української та
іноземних мов
ЧЕБАН Оксана Михайлівна - доцент кафедри філософії, історії і політології
ЧЕБОТАР Катерина Юріївна - методист деканату АБТ факультету
ЧІГІРЬОВ Валерій Олександрович - декан факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій
ЧОРНИЙ Віталій Андрійович - доцент кафедри епізоотології та паразитології
ЧУБОВ Юрій Олександрович - професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та
клінічної діагностики
ЧУЧУЙ Валерій Петрович - доцент кафедри МАСВ
ХАМІД Кіра Олександрівна - асистент кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
ХІМИЧ Марія Сергіївна - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та
експертизи
ХОДЖИКЯН Дарина Рафиківна - викладач кафедри української та іноземних мов
ХРЕНОВСЬКОВ Едуард Іванович - завідувач кафедри садівництва, виноградарства,
біології та хімії
ЦИМБАЛЮК Надія Андріївна - завідувач навчальної лабораторії якості продукції
тваринництва кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

163. ЦИТОВИЧ Ельвіра Олегівна - викладач кафедри української та іноземних мов
164. ШАБАТУРА Тетяна Сергіївна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
165. ШЕВЧЕНКО Аліса Анатоліївна - доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
166. Ш И Ш К О В Іван Дмитрович - доцент кафедри польових і овочевих культур
167. ШУМСЬКА Ірина Анатоліївна - викладач кафедри української та іноземних мов
168. ЩЕРБАКОВ Віктор Якович - професор кафедри польових і овочевих культур
169. ЩЕТІНН1КОВА Людмила Анатоліївна - асистент кафедри польових і овочевих
культур
170. ЮРКЕВИЧ Євгеній Олександрович - завідувач кафедри польових і овочевих культур
171. ЯЦУН Наталія Василівна - ст. викладач кафедри землеустрою та кадастру
172. ЯНАК Олена Миколаївна - асистент кафедри нормальної і патологічної анатомії та
патофізіології
173. ЯСЬКО Валентина Михайлівна - доцент кафедри технології виробництва і
переробки продукції тваринництва

Начальник відділу кадрів

В.О. Шевченко

ДЕКРЕТ (науково-педагогічні та педагогічні працівники) станом па 01 березня 2018 року
1.
2.

БАЛАН Галина Олександрівна -доцент кафедри захисту,генетики і селекції рослин
БУГРО Оксана Петрівна — завідувач навчальної між кафедральної лабораторії деканату АБТ
факультету
3. ВОЙЦЕХОВСЬКА Оксана Степанівна - асистент кафедри польових і овочевих культур
4. ГУРКО Євгенія Юріївна - асистент кафедри генетики,розведення та годівлі с/г тварин
5. ГУСЯТИНСЬКА Олена Олександрівна доцент кафедри "ГВіППТ
6. Є Ф И М Е Н К О Наталя Миколаївна -асистент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
7. ЖОРНИК Дмитро Васильович -доцені кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних
тварин
8. ЛЕВІНА-КОСТЮК Марія Олександрівна - асистент кафедри менеджменту
9. НАЙДА Ірина Станіславівна -асистент кафедри менеджменту
10. НІКОЛКЖ Олена Володимирівна -доцент кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
І І. САЙТАРЛИ Надія Іванівна -асистент кафедри обліку і оподаткування
12. СТРИЖЕНІОК Варвара Станіславівна -асистент кафедри епізоотології та паразитології
13. ТЕЛЕЛИМ Ірина Володимирівна -викладач кафедри філософії, історії і політології
14. Т И Щ Е Н К О Діана Дмитрівна -асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
15. ЧОРНА Людмила Михайлівна -завідувач аспірантури
16. ШАРГОРОДСЬКА Наталя Валентинівна -викладач кафедри економічної теорії і економіки
підприємства
17. ЯКОВЕНКО Олена Миколаївна -асистеїп кафедри обліку і оподаткування

Н а ч а л ь н и к в.к.

В.О.Шевченко

Додаток 2

Вибори
представників з числа студентів (аспірантів) та
штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними і педагогічними працівниками ОДАУ
для участі у виборах ректора
Одеського державного аграрного університету

Група № 1
Група № 2

Група № 3
Група № 4
Група № 5

ГРУПИ ПІДРОЗДІЛІВ
Адміністративно-управлінський та навчально-допоміжний
персонал
Адміністративно-господарча частина:
- служба проректора з правової та господарської роботи;
- відділ охорони праці та пожежної безпеки.
Агробіотехнологічний факультет
Інженерно-економічний факультет
Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій ;
Аспіранти

Додаток 3
ГРАФІК
проведення виборів представників з числа студентів (аспірантів) та
штатних працівників Одеського державного аграрного університету,
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора ОДАУ
Відповідальні
особи від
Дата
Місце
Початок
Підрозділ
проведення
проведення
Організаційного
комітету
пров.
Матросова,6
Ковчук В.М.
Адміністративно20.03.18 р.
1100
навч.корп.4,
Бойко І.В.
господарча частина
їдальня
Адміністративнопров.
управлінський та
Матросова,6
навчально23.03.18 р.
14—
Найда В.В.
навч.корп.4,
допоміжний
їдальня
персонал
вул.
АгробіотехноКраснова, 3 а
9оо
28.03.18 р.
Чігідін В.В.
логічний факультет
навч.корп.3,
ауд. 2
вул.
ІнженерноБахчиванжи
Краснова, 3 а
економічний
28.03.18 р.
12навч.корп.3,
Л.А.
факультет
ауд. 2
Факультет
вул.
ветеринарної
Краснова, 3 а
медицини та
28.03.18 р.
1500
Найда В.О.
навч.корп.3,
біотехнологій;
ауд. 2
Аспіранти

