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1.  Брошков Михайло Михайлович - голова Вченої ради університету, ректор, 

доктор ветеринарних наук, професор. 

2.  Данчук Олексій Володимирович - проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, доктор ветеринарних наук, доцент. 

3.  Коваленко Олена Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент. 

4.  Іванова Алла Сергіївна - проректор з  науково-педагогічної та методичної 

роботи, кандидат економічних наук. 

5.  Ісмаїлов Ахмед Ахмедович - проректор з господарської роботи. 

6.  Іваненко Павло Миколайович - головний бухгалтер. 

7.  Пєсарогло Олена Георгіївна - учений секретар, кандидат хімічних наук, 

доцент. 

8.  Богдан Микола Кирилович - голова первинної профспілкової організації,  

к. с.-г. наук., доцент. 

9.  Крайтель Оксана Петрівна - завідувач бібліотекою. 

10.  Малащук Оксана Степанівна - декан інженерно-економічного факультету, 

кандидат економічних наук, доцент. 

11.  Ушаков Олег Степанович - декан факультету ветеринарної медицини та 

біотехнологій, кандидат ветеринарних наук. 

12.  Іщенко Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного факультету, 

кандидат с.-г. наук, доцент. 

13.  Булишева Дар`я Володимирівна - помічник ректора, кандидат економічних 

наук. 

14.  Михайлюк Віктор Іванович - заступник голови Вченої ради університету. 

завідувач кафедри землеустрою та кадастру, доктор географічних наук, 

професор.  

15.  Александровський Іван Романович - завідувач кафедри геодезії та 

природокористування, кандидат військових наук, доцент. 

16.  Яковенко Анатолій Миколайович - завідувач кафедри агроінженерії, 

кандидат технічних наук, професор. 

17.  Запша Галина Миколаївна - завідувач кафедри менеджменту, доктор 

економічних наук, професор. 

18.  Крюкова Ірина Олександрівна - завідувач кафедри обліку і оподаткування, 

доктор економічних наук, професор. 

19.  Галицький Олександр Миколайович - завідувач кафедри економічної теорії 

і економіки підприємства, доктор економічних наук, доцент. 

20.  Сидоренко Олексій Павлович - завідувач кафедри філософії, історії і 

політології, кандидат філософських наук, професор. 

21.  Насакіна Світлана Вікторівна  - завідувач кафедри української та 

іноземних мов, кандидат філологічних наук. 

22.  Найда Василь Олексійович - завідувач кафедри фізіології, біохімії та 

мікробіології, кандидат біологічних наук, доцент. 



23.  Коренєва Жанна Борисівна - завідувач кафедри нормальної і  

патологічної анатомії та патофізіології, кандидат ветеринарних наук, 

доцент. 

24.  Телятніков Андрій  Володимирович  - завідувач кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин, доктор ветеринарних наук, доцент. 

25.  Панікар Ігор Ігорович - в.о. завідувача кафедри епізоотології та 

паразитології, доктор ветеринарних наук, доцент. 

26.  Тарасенко Людмила Олексіївна - завідувач кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи, доктор ветеринарних наук, доцент. 

27.  Улизько Сергій Іванович - завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики, кандидат ветеринарних наук, доцент. 

28.  Сусол Руслан Леонідович - завідувач кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва, доктор с.-г. наук, доцент. 

29.  Котець Геннадій Іванович - завідувач кафедри генетики, розведення  

та годівлі с.-г. тварин, кандидат с.-г. наук. 

30.  Юркевич Євген Олександрович - завідувач кафедри польових і овочевих 

культур, доктор с.-г. наук, професор. 

31.  Хреновськов Едуард Іванович - завідувач кафедри садівництва,  

виноградарства, біології та хімії, доктор с.-г. наук, професор. 

32.  Крайнов Олег Олександрович - завідувач кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин, кандидат біологічних наук, доцент. 

33.  Павленко-Дідур Кристина Сергіївна – аспірант. 

34.  Кропивка Настасія Юріївна - голова студентської ради університету. 

35.  Головань Каріна Андріївна - студент факультету ветеринарної медицини та 

біотехнологій. 

36.  Вознюк Вероніка Олександрівна - студент агробіотехнологічного 

факультету. 

37.  Гомела Анастасія Вадимівна - студент інженерно-економічного факультету 

 

 

 


