
До наказу 

Про затвердження складу 

Вченої Ради факультету АТЕ 

 

1 Відповідно  закону України “ Про вищу освіту” затвердити склад Вченої ради 

факультету агротехнологій та екології на 2018-2019 н.р.. 

 

2 Чисельний склад Вченої Ради факультету затвердити у кількості 21 чоловік: 

 

Основний склад: 

1 ІВАНОВА  

Ірина Євгенівна 

– декан факультету АТЕ, 

голова Вченої ради факультету АТЕ 

2 РОГАЧ 

Юрій Петрович 

– професор, зав. кафедрою цивільної безпеки 

3 ДАЦЕНКО  

Людмила Миколаївна 

– доктор гео-мін. наук, професор, зав. кафедрою геоекології і 

землеустрію 

4 ПРІСС  

Олеся Петрівна 

– доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи 

5 ЄРЕМЕНКО  

Оксана Анатоліївна 

– доктор сільськогосподарських наук, зав. кафедрою 

рослинництва ім. професора В.В. Калитки 

6 КОЛЕСНІКОВ 

Максим Олександрович 

– доцент, зав. кафедрою плодоовочівництва, виноградарства  та 

біохімії 

7 ДАНЧЕНКО  

Олена Олександрівна 

– доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

8 СЕРДЮК  

Марина Єгорівна 

– доктор технічних наук, доцент кафедри харчових технологій 

та готельно-ресторанної справи 

9 ГРИГОРЕНКО 

Олена Віталіївна 

– доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної 

справи, І заст. декана факультету АТЕ з навчальної роботи 

10 ЄВТУШЕНКО 

 Ганна Олександрівна 

– асистент кафедри цивільної безпеки, заст. декана факультету 

АТЕ з навчальної роботи 

11 ШЛЄІНА  

Людмила Іванівна 

– викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук, 

заступник декана факультету АТЕ з виховної роботи 

12 ЩЕРБИНА  

Валентина Вікторівна 

– доцент кафедри геоекології і землеустрію, 

заступник декана факультету АТЕ з наукової роботи 

13 ГРАНКІНА 

Олена Володимирівна 

– доцент кафедри ЦБ, голова методичної комісії ф-ту АТЕ 

14 ТАРУСОВА  

Наталя Василівна 

– доцент кафедри геоекології і землеустрію 

15 АНГЕЛОВСЬКА  

Ала Олександрівна 

– асистент кафедри геоекології і землеустрію, голова сектору 

профорієнтаційної роботи факультету АТЕ 

16 РОЗОВА  

Лідія Володимирівна 

– доцент кафедри плодоовочівництво, виноградарство  та 

біохімія 

17 ГАПРІНДАШВІЛІ 

Нона Арчилівна 

– доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної 

справи, секретар Вченої Ради факультету АТЕ 

18 ЩЕРБАКОВА  

Ніна Володимирівна 

– старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук, 

голова профбюро факультету АТЕ 

19 НЄЖНОВА  

Ніна Геннадіївна 

– старший викладач кафедри рослинництва ім. професора В.В. 

Калитки 



Виборні представники з числа студентів 

 
1 ШВЕД  

Євген Олексійович 

– студент 41 ЕК групи, голова студ. ради факультету АТЕ 

2 ШАЦ Надія 

Олександрівна 

 
– студентка 31 ЦБ групи 

 

 

Підстава: рішення Вченої ради факультету АТЕ  

 

 

Декан факультету АТЕ       І.Є. ІВАНОВА  

 


