
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Н А К А З 

 

від 27 квітня 2017 року                                                                      №91 

 

Про створення навчально- 

методичних комісій в університеті 

 

 З метою організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

та виконання ст.16 п.2 Закону України «Про вищу освіту» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити наступні  навчально-методичні комісії у складі : 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. Посада 

загальноуніверситетську: 

1 ЦАЛЬ-ЦАЛКО 

 Юзеф Сигізмундович 

Голова комісії, проректор з навчальної 

роботи,   д-р. екон. наук, професор; 

2 САЮК 

Олександр Анатолійович 

декан агрономічного факультету, канд.с.-г. 

наук, доцент; 

3 КЛЮЧЕВИЧ  

Михайло.Михайлович 

завідувач кафедри  захисту рослин, канд.с.-г. 

наук, доцент; 

4 РЕВУНЕЦЬ  

Анатолій  Степанович 

декан факультету ветеринарної медицини, 

канд. вет. наук, доцент; 

5 КАРПЮК  

Василь Варфоломійович 

доцент кафедри акушерства і хірургії, канд. 

вет. наук,  доцент; 

6 КРИВИЙ  

Михайло Миколайович 

декан технологічного факультету, канд.с.-г. 

наук,  доцент; 

7 ПІДДУБНА 

Людмила Миколаївна 

доцент  кафедри розведення, генетики тварин 

та біотехнології, д-р.с.-г. наук; 

8 СТЕПУРА  

Максим Олександрович 

декан факультету обліку та фінансів, канд. 

екон. наук, доцент; 

9 МОРОЗ 

Юлія Юзефівна 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, д-р. екон. наук, 

професор; 

10 ТУРКО  

Василь Миколайович 

декан факультету лісового господарства, 

канд. с.-г. наук, доцент; 

11 СІРУК 

 Юрій Вікторович 

завідувач кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування, канд. с.-г. наук; 

12 ЯРОШ 

Ярослав Дмитрович 

декан факультету інженерії та енергетики, 

доцент, канд. техн. наук; 

 



13 КУХАРЕЦЬ 

Савелій Миколайович 

завідувач  кафедри механіки та інженерії 

агроекосистем,  д-р. техн. наук, доцент; 

14 ОПАЛОВ 

Олександр Анатолійович 

декан факультету економіки та менеджменту, 

канд. екон. наук, доцент; 

15 ШВЕЦЬ 

Тетяна Василівна 

доцент кафедри  інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності; 

канд. екон. наук; 

16 ДАНКЕВИЧ 

Євгеній Михайлович 

декан факультету екології і права, д-р. екон. 

наук, доцент; 

17 ІЩУК 

Оксана Василівна 

доцент кафедри загальної екології, канд. с.-г. 

наук.. 

зі спеціальностей: 

«Агрономія» 

1 МОЙСІЄНКО  

Віра Василівна 

голова комісії, завідувач кафедри 

рослинництва, д-р. с.-г. наук, професор; 

2 ПЕЛЕХАТИЙ 

 Вадим Миколайович 

доцент кафедри рослинництва, канд. с.-г. 

наук; 

3 ОРЛОВСЬКИЙ Микола 

Йосипович 

доцент кафедри технології зберігання та 

переробки продукції рослинництва, канд. с.-г. 

наук. 

4 КОВАЛЬОВ 

Віталій Борисович 

завідувач кафедри технології зберігання та 

переробки продукції рослинництва, д-р. с.-г. 

наук, професор; 

5 ЖУРАВЕЛЬ 

Сергій Васильович 

завідувач кафедри ґрунтознавства і 

землеробства, канд. с.-г. наук, доцент; 

«Захист і карантин  рослин» 

1 ДЕРЕЧА  

Олексій Артемович 

голова комісії, професор кафедри захисту 

рослин, канд. біол. наук; 

2 КЛЮЧЕВИЧ 

 Михайло Михайлович 

завідувач кафедри захисту рослин, канд. с.-г. 

наук; доцент 

3 ТИМОЩУК  

Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри захисту рослин , канд. с.-г. 

наук; 

4 ЧАЙКА  

Олександр Вікторович 

доцент кафедри захисту рослин, канд. с.-г. 

наук; 

5 ПЛОТНИЦЬКА 

 Наталія Михайлівна 

старший викладач кафедри захисту рослин, 

канд. с.-г. наук; 

«Геодезія та землеустрій» 

1 ТРОФИМЕНКО 

 Петро Іванович. 

голова комісії, завідувач кафедри  геодезії та 

землеустрою, канд. с.-г. наук,  доцент; 

2 ТРОФИМЕНКО 

 Надія Василівна 

доцент кафедри геодезії та землеустрою, канд. 

екон. наук; 

3 ДРЕБОТ  

Оксана Володимирівна 

ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою 

канд. с.-г. наук; 

4 КАРАСЬ 

 Ірина Федорівна 

доцент кафедри геодезії та землеустрою, канд. 

с.-г. наук; 

5 КУДРИК 

 Анатолій Порфирович 

доцент кафедри геодезії та землеустрою,        

канд. с.-г. наук; 

«Лісове господарство» 

1 ГУЗІЙ 

 Анатолій Ількович 

голова комісії, завідувач кафедри експлуатації 

лісових ресурсів, д-р.с.-г. наук, професор; 



2 ТУРКО 

 Василь Миколайович 

декан факультету лісового господарства, 

канд. с.-г. наук, доцент; 

3 КЛИМЧУК 

 Олександра Олександрівна 

доцент кафедри загального лісівництва,     

канд. с.-г. наук; 

4 ПАЗИЧ 

 Віктор Миколайович 

 старший .викладач кафедри екології лісу та 

безпеки життєдіяльності, канд. с.-г. наук; 

5 СІРУК 

Юрій Вікторович. 

Завідувач кафедри таксації лісу і 

лісовпорядкування, канд. с.-г. наук; 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1 КОВАЛЬЧУК 

Ігор Васильович 

голова комісії, завідувач кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва, канд. 

с.-г. наук, доцент; 

2 ЛАВРИНЮК 

Оксана Олександрівна. 

доцент кафедри годівлі тварин та технології 

кормів, канд. с.-г. наук.; 

3 ТРОХИМЕНКО 

Віта Зигмундівна 

 

старший викладач кафедри технологій 

переробки та якості продукції тваринництва, 

канд. с.-г. наук; 

4 ІВАНОВ 

Ігор Анатолійович 

доцент кафедри розведення, генетики тварин 

та біотехнології, канд. с.-г. наук; 

5 ШУЛЯР 

Альона Леонідівна. 

старший викладач кафедри технологій 

переробки та якості продукції тваринництва, 

канд. с.-г. наук; 

«Ветеринарна медицина» 

1 КАЛИНОВСЬКИЙ 

Григорій Миколайович 

голова комісії, завідувач кафедри акушерства 

і хірургії, д-р .вет. наук, професор; 

2 ГОНЧАРЕНКО 

Володимир Васильович 

доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

фізіології, канд. вет. наук; 

3 СОКУЛЬСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

доцент кафедри анатомії і гістології, канд. 

вет. наук; 

4 РИБАЧУК 

Жанна Володимирівна 

доцент кафедри мікробіології, фармакології та 

епізоотології, канд. вет. наук; 

5 ФУРМАН 

Світлана Володимирівна 

доцент кафедри паразитології, 

ветсанекспертизи і зоогігієни, канд. вет. наук; 

«Агроінженерія» 

1 ВОДЯНИЦЬКИЙ 

Григорій Петрович. 

голова комісії, кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії, канд. техн. наук, 

доцент; 

2 КУЛИКІВСЬКИЙ 

Володимир Леонідович. 

доцент кафедри машиновикористання та 

сервісу технологічних систем,     канд. техн. 

наук; 

3 ГРАБАР 

Іван Григорович 

завідувач кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії, д-р. техн. наук., 

професор; 

4 ЖУРАВЛЬОВ 

Валерій Пилипович 

завідувач кафедри вищої математики та 

прикладної механіки, д-р. фіз.-мат. наук, 

доцент; 

5 ЗАЄЦЬ 

Максим Леонідович 

доцент кафедри процесів, машин і обладнання 

в агроінженерії, канд. техн. наук; 

 

 



«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

1 НЕЗДВЕЦЬКА 

Інна Володимирівна 

голова комісії, доцент кафедри 

електрифікації, автоматизації виробництва та 

інженерної екології,   канд. техн. наук; 

2 ПІНКІН 

Анатолій Анатолійович 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології,   канд. 

техн. наук; 

3 БОРИСОВ 

Федір Іванович. 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології, канд. 

фіз.-мат. наук; 

4 КОНОВАЛОВ 

Олександр Васильович 

старший викладач кафедри електрифікації, 

автоматизації виробництва та інженерної 

екології; 

5 ДЖЕЖУЛЕЙ 

Олег Валентинович 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології, канд. 

військ. наук; 

«Право» 

1 ЛЯШЕНКО 

Руслана Дмитрівна. 

голова комісії, завідувач кафедри 

правознавства, канд. юрид. наук, доцент; 

2 БОНДАРЧУК 

Наталія Валеріївна. 

доцент кафедри правознавства, канд. юрид. 

наук; 

3 ВАСИЛЕНКО 

Леся Павлівна 

доцент кафедри правознавства, канд. юрид. 

наук; 

4 НІМКО 

Ольга Борисівна 

доцент кафедри правознавства, канд. юрид. 

наук; 

5 СТРІЛЬЧУК 

 Віталій Ананійович 

старший викладач кафедри правознавства, 

канд. юрид. наук; 

«Екологія », «Технології захисту навколишнього середовища», 

 «Водні біоресурси та аквакультура», «Науки про Землю» 

1 ІЩУК 

Оксана Василівна 

голова комісії, доцент кафедри загальної 

екології, канд. с.-г. наук; 

2 МАРТЕНЮК 

Галина Миколаївна 

доцент кафедри охорони довкілля та 

збалансованого природокористування,            

канд. с.-г. наук к; 

3 МАТКОВСЬКА 

Світлана Іванівна 

доцент кафедри екологічної безпеки та 

економіки природокористування, канд. с.-г. 

наук; 

4 ШУЛЬГА 

Ігор Миколайович 

доцент кафедри екологічної безпеки та 

економіки природокористування, канд. с.-г. 

наук; 

5 СВІТЕЛЬСЬКИЙ 

Микола Михайлович 

доцент кафедри загальної екології, канд. с.-г. 

наук; 

«Облік і оподаткування» 

1 МОРОЗ 

Юлія Юзефівна 

 голова комісії, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту, д-р. екон. наук, професор; 

2 ГАЙДУЧОК 

Тетяна Станіславівна 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту,  канд. екон. наук; 

3 СУЛІМЕНКО 

Лариса Анатоліївна 

професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту,  канд. екон. наук; 



4 КАМІНСЬКА 

Марія Броніславівна 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту,  канд. екон. наук; 

5 КИЯН 

Алла Валеріанівна 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, канд. екон. наук; 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

1 ДЕМА 

Дмитро Іванович. 

голова комісії, завідувач кафедри фінансів і 

кредиту, канд. екон. наук, професор; 

2 НЕДІЛЬСЬКА 

Лариса Василівна. 

доцент кафедри фінансів і кредиту, канд. 

екон. наук; 

3 АБРАМОВА 

Ірина В’ячеславівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту, канд. 

екон. наук; 

4 СУС 

Юрій Юрійович 

доцент кафедри фінансів і кредиту, канд. 

екон. наук; 

5 ШУБЕНКО 

Інна Андріївна 

доцент кафедри фінансів і кредиту, канд. 

екон. наук; 

«Менеджмент » 

1 КРАВЧУК 

Ірина Ігорівна. 

голова комісії, завідувач кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука, д-р. екон .наук,  доцент; 

2 ЗІНЧУК 

Тетяна Олексіївна 

завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, д-р. 

екон .наук, професор,  

3 КОПИТОВА 

Ірина Володимирівна 

доцент кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М.П. Поліщука, канд. 

екон. наук; 

4 ПРОКОПЧУК 

Оксана Андріївна 

доцент кафедри менеджменту ЗЕД, канд. 

екон. наук; 

5 МУЛЯР 

Тамара Станіславівна 

доцент кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М.П. Поліщука, канд. 

екон. наук; 

«Підприємництво торгівля та біржова діяльність» 

1 БУЛУЙ 

Олексій Григорович 

голова комісії, завідувач кафедри 

інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності, канд. екон. наук, 

доцент; 

2 ШВЕЦЬ 

Тетяна Василівна 

доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності, 

канд. екон. наук; 

3 ЛЕВКІВСЬКА 

Лариса Миколаївна 

доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності, 

канд. екон. наук; 

4 МАРТИНЮК 

Михайло Анатолійович 

доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності, 

канд. екон. наук; 

5 ПЛОТНІКОВА 

Марія Федорівна 

доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності, 

канд. екон. наук; 

«Економіка» 

1 ТКАЧУК 

Василь Іванович 

голова комісії; завідувач кафедри економіки і 

підприємництва, д-р. екон. наук, професор;  

 



2 ГРАБЧУК 

Інна Францівна 

доцент кафедри економіки і підприємництва, 

канд. екон. наук; 

3 ЯРЕМОВА 

Марина Іванівна 

доцент кафедри економіки і підприємництва, 

канд. екон. наук; 

4 КРАВЧУК 

Наталія Іванівна. 

доцент кафедри економіки і підприємництва, 

канд. екон. наук; 

5 БУГАЙЧУК 

Віта Віталіївна 

старший викладач кафедри економіки і 

підприємництва, канд. екон. наук; 

«Маркетинг» 

1 ЗІНОВЧУК 

Віталій Володимирович 

голова комісії, завідувач кафедри маркетингу, 

професор, д-р. екон наук; 

2 БУДНІК 

Ольга Миколаївна 

доцент кафедри маркетингу, канд. екон. наук; 

3 ВЛАСЕНКО 

Олена Павлівна 

доцент кафедри маркетингу, канд. екон. наук; 

4 СТЕПАНЕНКО 

Наталія Іванівна. 

доцент кафедри маркетингу, канд. екон. наук; 

5 ТАРАСОВИЧ 

Людмила Валеріївна. 

доцент кафедри маркетингу, канд. екон. наук;. 

«Публічне управління та адміністрування» 

1 ЯКОБЧУК 

Валентина Павлівна 

Голова комісії, завідувач кафедри економічної 

теорії та інтелектуальної власності, канд. 

екон. наук; професор; 

2 СИМОНЕНКО 

Леся Іванівна 

доцент кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності, канд. екон. наук; 

3 ДОВЖЕНКО 

Валентина Анатоліївна 

доцент кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності, канд. екон. наук; 

4 ЗАХАРІНА 

Оксана Володимирівна 

доцент кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності, канд. екон. наук; 

5 ЛИТВИНЧУК 

Ірина Леонідівна 

доцент кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності, канд. екон. наук; 

«Туризм» 

1 НЕСТЕРЧУК 

Інна Костянтинівна. 

голова комісії, завідувач кафедри туризму, 

канд. географ. наук, доцент; 

2 ДУНАЄВСЬКА 

Оксана Феліксівна 

доцент кафедри туризму, канд. біол. .наук; 

3 РЯБЦЕВА 

Наталія Олександрівна 

старший викладач кафедри туризму, канд.     

с.-г. наук; 

4 ТИЩЕНКО 

Світлана Володимирівна 

доцент кафедри туризму, канд. біол. наук; 

5 ЧЕРНИШОВА 

Таїсія Миколаївна. 

старший викладач кафедри туризму, канд. 

біол. наук. 

 

2. Затвердити Положення про навчально-методичну комісію університету. 

 

Ректор університету                                     О.В. Скидан 
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