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Ладика Володимир Іванович  ректор університету, д.с.-г.н, професор, академік НААН 

України,  голова вченої ради 

Курило Микола Петрович  перший проректор, д.ю.н, доцент, заступник голови 

вченої ради  

Лишенко Маргарита Олександрівна вчений секретар Вченої ради, д.е.н, професор  
 

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

 
Жмайлов Валерій Миколайович  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, 

к.е.н, професор  

Соколов Микола Олександрович проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

діяльності, д.е.н, професор  

Коваленко Микола Петрович проректор з науково-педагогічної, економічної та 

інноваційної діяльності 

Шпетний Микола Борисович  проректор з навчально-науково-виробничих питань 

розвитку та АГД  

Завялова  Олена Миколаївна  головний бухгалтер Сумського НАУ  

Колодненко Наталія Володимирівна  начальник навчального відділу 

Бабич Ліна Олегівна  студентський декан факультету економіки та 

менеджменту  

Басанець Юрій Миколайович  головний енергетик СНАУ  

Бондаренко Юрій Васильович  завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин 

біолого-технологічного факультету  

Бондарчук Лариса Володимирівна   докторант, зав. кафедрою  біохімії та біотехнології 

СНАУ  

Брюховецький Іван Миколайович  кандидат економічних наук, професор  

Галушко Олександр Сергійович  голова студентського самоврядування СНАУ  

Гордієнко Микола Іванович завідувач кафедри економічного контролю і аудиту, 

к.е.н, професор  

Горох Наталія Василівна  заступник директора з навчальної роботи Глухівського 

агротехнологічного інституту СНАУ.   

Довжик Михайло Якович  декан інженерно-технологічного факультету, к.т.н, 

доцент 

Домашенко Володимир Вікторович директор Охтирського коледжу СНАУ 

Дубовик Світлана Григорівна  завідувач кафедри менеджменту в галузях АПК, к.е.н., 

доцент 

Ємельянова Анна Олександрівна  студентка юридичного факультету, ЮРБ 1601 

Запара Світлана Іванівна   декан юридичного факультету, д.ю.н, професор 



 

Зелена Тетяна Віталіївна голова первинної профспілкової організації студентів та 

аспірантів СНАУ 

Камбур Марія Дмитрівна  завідувач кафедри анатомії, нормальної та паталогічної 

фізіології, д.вет.н, професор 

Кассіч Володимир Юрійович  завідувач кафедри епізоотології та паразитології, 

д.вет.н., професор 

Кобжев Олександр Миколайович  кандидат філологічних наук, доцент 

Коваленко Ігор Миколайович  декан факультету агротехнологій та 

природокористування, к.б.н, доцент 

Кожушко Валерій Петрович  завідувач кафедри будівельного виробництва, к.т.н, 

професор 

Кожушко Неля Семенівна.  професор кафедри селекції та насінництва імені 

професора Гончарова М.Д., д.с.-г.н, професор 

Комликова Галина Іванівна  бібліотекар наукової бібліотеки СНАУ 

Краєвський Аполлінарій Йосипович завідувач кафедри хірургії, д.вет.н., професор 

Литвиненко Анатолій Васильович  директор Глухівського агротехнологічного інституту 

СНАУ 

Михайлова Любов Іванівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності та євроінтеграції, д.е.н, професор 

Нагорний Микола Васильович  декан будівельного факультету, к.т.н., доцент 

Назаренко Юлія Валентинівна  завідувач кафедри технології молока та м’яса, к.т.н. 

Нечипоренко Олександр Леонідович  декан факультету ветеринарної медицини, к.вет.н, 

доцент 

Опара Віктор Олексійович  декана біолого-технологічного факультету, к.с.-г.н, 

доцент  

Пилипенко Сергій Петрович  директор Путивльського коледжу СНАУ 

Радчук Олег Володимирович декан факультету харчових технологій, к.т.н, доцент 

Розуменко Анатолій Михайлович  завідувач кафедри вищої математики 

Божко Ольга Петрівна   голова профспілкового комітету СНАУ 

Сергієнко Віктор Олександрович  секретар приймальної комісії СНАУ 

Славкова Олена Павлівна   завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., 

професор 

Спаських Світлана Іванівна  начальниця відділу кадрів СНАУ 

Ставицький Андрій Анатолійович  заступник директора з навчально-методичної роботи 

Охтирського коледжу СНАУ 

Строченко Наталія Іванівна  декан факультету економіки і менеджменту, к.е.н., 

професор 

Тарельник В’ячеслав Борисович  завідувач кафедри технічного сервісу, д.т.н, професор 



Тодерюк Ірина Валеріївна  директор Інформаційно-профорієнтаційного 

медіацентру СНАУ 

Троценко Володимир Іванович  завідувач кафедри рослинництва, д.б.н, професор 

Улько Лариса Григоріївна  завідувач кафедри терапії, фармакології та і клінічної 

діагностики та хімії СНАУ, д. вет.н, доцент. 

Федина Володимир Миколайович   директор Маловисторопського коледжу СНАУ 

Фотіна Тетяна Іванівна  завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, 

д.вет.н, професор 

Хмельничий Леонтій Михайлович   завідувач кафедри розведення та селекції тварин, д.с.-

г.н, професор 

Чортенко Андрій Миколайович  директор коледжу СНАУ 

Шевченко Олег Іванович   директор Роменського коледжу СНАУ 

Шестакова Світлана Олександрівна  завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства, к.філол.н. 

Юфрякова Катерина Миколаївна  заступник студентського ректора з навчальної та 

наукової діяльності 

Яковлєв Валерій Федорович  завідувач кафедри електротехнічних систем в АПК та 

фізики, к.т.н., професор 

  


