
Рішення вченої ради Житомирського національного  

агроекологічного університету за 2018/2019 н. р. 

 

№ п/п Дата 
Рішення відповідно до питань порядку 

ведення засідань вченої ради 

Контроль за 

виконанням 

1 29.08.2018 Підсумки формування контингенту 

студентів в університеті у 2018 році.  

Скидан О. В. 

2 29.08.2018 Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про оголошення 

конкурсного відбору у 2018 році проектів 

наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих 

вчених» від 16.08.2018 р. № 915, 

рекомендувати на конкурсний відбір 

наступні проекти: 

1.  «Інтегрований впливу промислової 

діяльності на стан агроекосистем». 

Керівник проекту: д.с.-г.н., доцент, доцент 

кафедри екології лісу та безпеки 

життєдіяльності – ФЕДОНЮК Тетяна 

Павлівна. 

2. «Шляхи відновлення соснових лісів в 

умовах eколого-кліматичних змін». 

Керівник проекту: к.с.-г.н., завідувач 

кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування – СІРУК Юрій 

Вікторович. 

3. «Фрактальна модель органічного 

виробництва». Керівник проекту: д.е.н., 

доцент кафедри комп’ютерних технологій 

і моделювання систем – НИКОЛЮК 

 Ольга Миколаївна. 

4. «Нітратне забруднення овочевої 

продукції та питної води джерел 

нецентралізованого водопостачання в 

умовах м. Житомира та його приміської 

зони». Керівник проекту: к.с.-г.н., старший 

викладач кафедри охорони довкілля та 

збалансованого природокористування – 

ГЕРАСИМЧУК Людмила Олександрівна. 

5. «Методи залучення молоді до 

реалізації муніципальних екологічних 

програм». Керівник проекту: 

к.е.н., завідувач кафедри екологічної 

безпеки та економіки 

Романчук Л. Д. 
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природокористування – РАЩЕНКО 

Анастасія Вікторівна. 

6. «Оптимізація показників фертильності 

корів при органічному та конвенційному 

виробництві молока». Керівник проекту: 

к.с.-г.н., асистент кафедри розведення, 

генетики тварин та біотехнології КОЧУК-

ЯЩЕНКО Олександр Анатолійович.  

3 29.08.2018 Відповідно до конкурсного відбору Ф-84, 

оголошеного Державним фондом 

фундаментальних досліджень на гранти 

Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень у 2019 

році рекомендувати на конкурсний відбір 

науковий проект «Наукові основи 

гармонізації фітоценозів та захисту їх 

рослин при виробництві органічної 

продукції на малопродуктивних та 

еродованих землях Полісся України», 

науковий керівник: доктор 

сільськогосподарської наук, доцент, 

завідувач кафедри захисту рослин 

КЛЮЧЕВИЧ Михайло Миколайович. 

Романчук Л. Д. 

 

4. 29.08.2018 Висунути кандидатуру ФЕДОНЮК 

Тетяни Павлівни, доцента кафедри 

екології лісу та безпеки життєдіяльності, 

доктора сільськогосподарських наук, 

доцента на здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених на 

2018-2020 роки.  

Романчук Л.Д. 

5. 29.08.2018 1. Зарахувати на навчання до 

докторантури університету зі 

спеціальності 073 – менеджмент ОВДІЮК 

Олену Миколаївну, кандидата 

економічних наук, доцента, доцента 

кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М. П. Поліщука. 

2. Зарахувати на навчання до 

докторантури університету зі 

спеціальності 051 – економіка БУДНІК 

Ольгу Миколаївну, кандидата 

економічних наук, доцента, доцента 

кафедри маркетингу. 

Романчук Л.Д. 

6 29.08.2018 Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня 

Романчук Л. Д. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-rgtb/m-sklad-rgtb
http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-rgtb/m-sklad-rgtb
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кандидата ветеринарних наук 

КАЛНАУСА Олега Робертовича  

7 29.08.2018 Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук ШУЛЯКА 

Богдана Вікторовича, ЩИРСЬКОЇ 

Антоніни Юліївни 

Романчук Л. Д. 

8 29.08.2018 Змінити наукового консультанта 

докторанта ОВДІЮК Олени Миколаївни 

Романчук Л. Д. 

9 29.08.2018 Змінити наукового керівника аспіранта 3 

курсу заочної форми навчання 

СЕНІЧЕНКА Віталія Юрійовича 

Романчук Л. Д. 

10 29.08.2018 Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2018. № 6(69) 

Скидан О. В. 

11 29.08.2018 Рекомендувати до друку монографію 

«Аеродинаміка газо-пилових повітряних 

аерозолів в межах резервно-технологічних 

смуг автомобільних доріг», підготовлену 

колективом авторів у складі: 

Шелудченко Б. А., Кухарець С. М., 

Ярош Я.Д., Білецький В. Р.  

Скидан О. В. 

12 29.08.2018 Висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду 

досліджень кандидата ГОРАЛЬСЬКОГО 

Леоніда Петровича, доктора ветеринарних 

наук, професора, завідувача кафедри 

анатомії і гістології за напрямом наукової 

та науково-технічної діяльності – секція 

біології, медицини та аграрних наук. 

Скидан О. В. 

13 29.08.2018 Висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду 

досліджень України кандидата ГРАБАРА 

Івана Григоровича, доктора технічних 

наук, професора, доктора хабілітованого 

технічних наук республіки Польща, 

завідувача кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії за напрямом 

наукової та науково-технічної діяльності – 

секція природничих, технічних наук та 

математики.  

Скидан О. В. 

14 29.08.2018 Висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду 

досліджень кандидата ЖУРАВЛЬОВА 

Скидан О. В. 
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Валерія Пилиповича, доктора фізико-

математичних наук, доцента, завідувача 

кафедри вищої та прикладної математики 

за напрямом наукової та науково-технічної 

діяльності – секція природничих, 

технічних наук та математики.  

15 29.08.2018 Висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду 

досліджень кандидата ЗІНЧУК Тетяну 

Олексіївну, доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції за напрямом 

наукової та науково-технічної діяльності – 

секція соціальних та гуманітарних наук.  

Скидан О. В. 

16 29.08.2018 Висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду 

досліджень кандидата КУХАРЦЯ Савелія 

Миколайовича, доктора технічних наук, 

доцента, завідувача кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем за напрямом 

наукової та науково-технічної діяльності – 

секція природничих, технічних наук та 

математики.  

Скидан О. В. 

17 29.08.2018 Створити і ввести до штатного розпису 

університету з 30 серпня 2018 року: 

–  Навчально-науковий центр інформацій-

них технологій; 

– Навчально-науковий центр екології та 

охорони навколишнього середовища; 

–  Навчально-науковий центр інтелект-

туальної власності, інноватики та 

управління проектами. 

Скидан О. В. 

18 29.08.2018 Створити юридичну клініку на кафедрі 

правознавства та затвердити Положення 

про юридичну клініку 

 

Скидан О. В. 

19 25.09.2018 Затвердити План роботи вченої ради 

Житомирського національного 

агроекологічного університету на 

2018/2019 н. р. 

 

Скидан О. В. 

20 25.09.2018 Атестувати аспірантів 1-го та 2-го року 

навчання 

Романчук Л. Д. 
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21 25.09.2018 Затвердити індивідуальні наукові та 

навчальні плани роботи аспірантів 1-го 

року навчання на 2018-2022 рр. 

Романчук Л. Д. 

22 25.09.2018 Відрахувати з аспірантури ГРИБАН Ольгу  

Василівну, аспірантку першого року 

денної форми навчання зі спеціальності 

201 «Агрономія»; ТЕЛЯТНИКА Руслана 

Васильовича, аспіранта першого року 

навчання без відриву від виробництва на 

контрактній основі зі спеціальності 201 

«Агрономія»; ШЕВЧЕНКО Світлану 

Володимирівну, аспірантку першого року 

навчання без відриву від виробництва на 

контрактній основі зі спеціальності 101 

«Екологія»  

 

Романчук Л. Д. 

23 25.09.2018 Перевести на заочну форму навчання на 

контрактній основі ПИРШІНА Максима 

Ігоровича, аспіранта першого року 

навчання очної форми зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».  

 

24 25.09.2018 Розмістити тимчасово вільні грошові 

кошти університету на депозитному 

рахунку державного банку відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку розміщення 

вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на вкладних 

(депозитних) рахунках в установах банків 

державного сектору економіки тимчасово 

вільних бюджетних коштів, отриманих за 

надання платних послуг» від 26 серпня 

2015 р. № 657.  

Савченко Р. О. 

25 25.09.2018 Розглянути питання на конференції 

трудового колективу про перейменування 

Житомирського національного 

агроекологічного університету на 

Поліський національний університет. 

Скидан О. В. 

26 25.09.2018 Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2018. № 7(70).  

Скидан О. В. 

27 25.09.2018 Рекомендувати до друку навчальний  

посібник «Основи екологічно безпечного 

застосування пестицидів у інтегрованих 

Скидан О. В. 
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системах захисту сільськогосподарських 

культур від шкідливих організмів 

агробіоценозів», автори: Дереча О. А., 

Ключевич М. М., Бакалова А. В., Грицюк 

Н. В., Плотницька Н. В., Клименко Т. В., 

Радько В. Г., Тимощук Т. М.; монографію 

Куцмус Н. М. «Гендерні імперативи 

розвитку сільської економіки в умовах 

глобалізації»; монографію Віленчука О. М. 

«Аграрне страхування в Україні: сучасна 

парадигма та стратегії розвитку». 

28 24.10.2018 Зміни персонального складу вченої ради 

університету 

Скидан О. В. 

29 24.10.2018 Затвердити Положення про 

навчально-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін у Житомирському 

національному агроекологічному 

університеті.  

Деканам факультетів, завідувачам 

кафедр, гарантам освітніх програм 

забезпечити відповідність навчально-

методичного забезпечення навчальних 

дисциплін Положенню про навчально-

методичне забезпечення навчальних 

дисциплін у Житомирському 

національному агроекологічному 

університеті до 30 листопада 2018 року. 

Обов'язковими складовими навчально-
методичного забезпечення дисциплін 
вважати такі: робочу програму навчальної 
дисципліни; підручники і навчальні 
посібники, підготовлені викладачем, або 
конспект лекцій (розширені плани лекцій); 
методичні рекомендації та завдання для 
практичних, семінарських, лабораторних 
занять (за наявності занять) і самостійної 
роботи; методичні рекомендації для 
виконання курсових проектів або робіт (за 
наявності); методичні рекомендації для 
виконання розрахунково-графічних або 
розрахунково-проектних робіт (за 
наявності); завдання для модульної 
контрольної роботи; завдання (тести) для 

Світлишин І. І. 
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підсумкового контролю (не менше 120 
тестів). 

 

30 24.10.2018 Затвердити документи системи управління 

якістю відповідно до вимог стандарту 

ДСТУ ISO 9001: 2015:  

 Політика у сфері якості Житомирського 

національного агроекологічного 

університету;  

 Цілі у сфері якості Житомирського 

національного агроекологічного 

університету на 2018 р.;  

 Перелік зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів) Житомирського 

національного агроекологічного 

університету;  

 Процесна модель управління якістю 

Житомирського національного 

агроекологічного університету;  

 Порядок управління ризиками 

Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Керівникам структурних підрозділів 

університету керуватися у своїй 

діяльності вищезазначеними докумен-

тами та ознайомити з ними персонал. 

Світлишин І. І. 

31 24.10.2018 Затвердити: 

 Положення про навчально-науковий 

центр інформаційних технологій 

Житомирського національного 

агроекологічного університету;  

 Положення про навчально-науковий 

центр екології та охорони навколишнього 

середовища Житомирського 

національного агроекологічного 

університету;  

    – Положення про навчально-науковий 

центр інтелектуальної власності, 

інноватики та управління проектами 

Житомирського національного 

агроекологічного університету.  

Скидан О. В. 

32 24.10.2018 Затвердити Положення про порядок 

замовлення, друку, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного 

Скидан О. В. 
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зразка та академічних довідок у 

Житомирському національному 

агроекологічному університеті. 

Затвердити Типове положення про 

вчену раду факультету Житомирського 

національного агроекологічного 

університету в новій редакції.  

Деканам факультетів привести у 

відповідність до вимог законодавства 

Положення про вчену раду відповідного 

факультету та подати його на 

затвердження вченої ради університету (до 

19.12.2018 р.).  

 

33 24.10.2018 Створити навчально-наукову клініко-

діагностичну лабораторію кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

факультету ветеринарної медицини. 

Затвердити Положення про навчально-

наукову клініко-діагностичну лабораторію 

кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

фізіології факультету ветеринарної 

медицини. 

 

Скидан О. В. 

34 24.10.2018 Затвердити теми дисертаційних 

досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктор філософії аспірантам 1-го року 

навчання 

Романчук Л. Д. 

35 24.10.2018 Реорганізувати кафедру хімії шляхом її 

приєднання до кафедри ґрунтознавства і 

землеробства. Керівнику навчально-

наукового центру Світлишину І. І. внести 

відповідні зміни до штатного розпису 

університету 

Скидан О. В. 

36 24.10.2018 Надати академічну відпустку по догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку з 25.09.2018 р. по 12.01.2021 р. 

ЛОГВИНЕНКО Наталії Михайлівні, 

аспірантці 3 року навчання з відривом від 

виробництва 

Романчук Л. Д. 

37 24.10.2018 Надати академічну відпустку по догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку з 23.10.2018 р. по 15.10.2021 р. 

ОСІПЧУК Анні Сергіївні аспірантці 

2 року навчання з відривом від 

Романчук Л.Д. 
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виробництва 

 

38 24.10.2018 Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук КУЦМУС 

Наталії Миколаївни 

Романчук Л. Д. 

39 24.10.2018 Затвердити та рекомендувати до друку 

Науковий журнал «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2018. № 9-10(71)  

Скидан О. В. 

40 24.10.2018 Рекомендувати до друку: підручник 

«Відновлювана енергетика в аграрному 

виробництві», за ред. О. В. Скидана, Г. А. 

Голуба;  підручник «Бухгалтерський облік 

діяльності лісогосподарських 

підприємств» для студентів 

спеціальностей 205 Лісове господарство, 

206 Садово-паркове господарство (автори: 

Мороз Ю. Ю., Ейсмонт В. С., Цаль-Цалко 

Ю. С., Гайдучок Т. С., Вітер С. А., 

Цегельник Н. І.); навчально-методичний 

посібник «Основи економічного аналізу» 

(автори: Микитюк В. М., Паламарчук Т. 

М., Русак О. П.,  Світлишин І.І., 

Шукалович В. Ф., Чугаєвська С. В., 

Василенко С.В.); навчальний посібник 

«Лісовпорядкування» у 2-х част. 

(частина І. Інвентаризація земель 

лісогосподарського призначення, автори: 

Мостепанюк В. А., Дребот О. В., Ейсмонт 

В. С., Гайдучок Т. С.; частина ІІ. 

Проектування лісового господарства в 

експлуатаційних лісах, автори: 

Мостепанюк В. А., Сірук Ю. В., Ейсмонт 

В. С., Гайдучок Т. С.); конспект лекцій 

«Гідравліка і теплотехніка» (автори: 

Шелудченко Б. А., Кухарець С. М., 

Білецький В. Р., Плужніков О. Б.); 

монографію «Сталий розвиток сільських 

територій» / Т. Зінчук, Ю. Раманаускас, О. 

Скидан [та ін.]; за редакцією професора Т. 

Зінчук, професора Ю. Раманаускаса; 

монографію «Превентивний захист 

урбофітоценозів від попелиць та кокцид» 

(автори: Чумак П., Вигера С., Сикало О., 

Ключевич М., Чернега Т.,  Школьна Л.) 

Скидан О. В. 



 10 

41 21.11.2018 Присвоєння вченого звання доцента 

кафедри: економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного 

управління д.е.н. ЛИТВИНЧУК Ірині 

Леонідівні; процесів, машин і обладнання 

в агроінженерії к.i.н. СУКМАНЮК Олені 

Миколаївні 

Скидан О. В. 

42 21.11.2018 Про залучення студентського 

самоврядування до управління розвитком 

університету. 

Мартинчук І. В. 

43 21.11.2018 Про роботу університету в міжсесійний 

період 2018/2019 н.р. 

Світлишин І. І., 

Демяненко Ю. В. 

44 21.11.2018 Про розширення та реалізацію програм 

довузівської підготовки 

Степаненко Н. І. 

45 21.11.2018 Про участь студентів університету у 

програмах зарубіжної практики 

Поплавський П. Г. 

46 21.11.2018 Затвердити звіт та відрахувати з 

докторантури ВОЛКОВУ Інну 

Михайлівну, докторанта третього року 

навчання зі спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами з 

10 грудня 2018 р. у зв’язку із закінченням 

терміну навчання 

Романчук Л. Д. 

47 21.11.2018 Відрахувати з аспірантури ШИШОВА 

Богдана Олеговича, аспіранта третього 

року навчання без відриву від виробництва 

зі спеціальності 101 – екологія  

Романчук Л. Д. 

48 21.11.2018 Скоригувати редакцію теми дисертаційної 

роботи КАЛИНОВСЬКОГО Назара 

Володимировича 

Романчук Л. Д. 

49 21.11.2018 Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2018. № 11(72) 

Скидан О. В. 

50 21.11.2018 Перевидання: навчального посібника 

«Ботаніка з основами екології», автори: 

Світельський М. М., Іщук О. В., Федючка 

М. І., Пінкіна Т.В., Матковська С. І.; 

навчального посібника «Біогеографія», 

автори: Світельський М. М., Іщук О. В., 

Федючка М.І., Пінкіна Т.В., 

МатковськаС.І.; 

навчального посібника «Екологічна 

експертиза», автори: Світельський М. М., 

Федючка М. І., Коткова Т. М., Матковська 

Скидан О. В. 
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С.І., Іщук О. В., Пінкіна Т. В.   

51 21.11.2018 Рекомендувати до друку: навчальний 

посібник «Ветеринарно-санітарне 

забезпечення технології вирощування 

екзотичних порід свиней», автори: 

Соколюк В. М., Лігоміна І. П., Фурман С. 

В., Лісогурська Д. В., Дишкант О. В.;  

довідника «Цитологія, ембріологія та 

гістологія свійських тварин», автори: 

Горальський Л. П., Хомич В. Т., 

Сокульський І.М., Гуральська С. В., 

Колеснік Н. Л., за редакцією д.вет.н., 

професора Горальського Л. П. та д.вет.н., 

професора Хомича В. Т.; практичний 

посібник «Технологія комплексного 

захисту овочевих культур від шкідливих 

організмів у фермерських господарствах 

та на присадибних ділянках», автори: 

Дереча О.А., Грицюк Н.В., Радько В.Г., 

Бакалова А.В., Бойчук А.К.; практичний 

посібник «Екологічна оцінка 

атмосферного повітря у зоні 

тваринницьких підприємств», автори: 

Никитюк Ю. А., Теслюк А. А., Никитюк 

А. Ю.; за наук. ред.  професора Романчук 

Л. Д.; монографію «Безпекова 

синергетика: кібернетичний та 

інформаційний аспект» (автори: Грабар І. 

Г., Грищук Р. В., Молодецька К. В.); 

монографію «Морфофункціональний стан 

та корекція проникності плацентарного 

бар’єру у корів», автори: 

Калиновський Г. М., Афанасієва Л. П., 

Захарін В. В., Шнайдер В.Л., Омеляненко 

М. М.); монографію Віленчука О. М. 

«Аграрне страхування в Україні: сучасна 

парадигма та стратегії розвитку»; 

монографію Пруднікова Ю. В. «Локальні 

ринки сільськогосподарської продукції»; 

методичні рекомендації «Використання 

препарату «Біоконтакт плюс» для 

стимуляції бджіл та попередження 

хвороб», автори: Тушак С. Ф., Галатюк 

О. Є., Романишина Т. О., Рибачук Ж. В.; 

збірник доповідей учасників ІІ 

Скидан О. В. 
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Міжнародної науково-практичної 

конференції «Біоенергетичні системи в 

агропромисловому виробництві» (15-16 

листопада 2018 р.). 

52 26.12.2018 Зміни складу вченої ради університету Скидан О. В. 

53 26.12.2018 Затвердження фінансового плану 

університету на 2019 рік.  

Демяненко Ю. В. 

54 26.12.2018 Затвердження заключних наукових звітів 

університету за 2018 р.  

Романчук Л. Д. 

55 26.12.2018 Про удосконалення системи якості 

університету відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015. 

Затвердження наступних документів:  

 Політика у сфері якості 

Житомирського національного 

агроекологічного університету;  

 Цілі у сфері якості Житомирського 

національного агроекологічного 

університету на 2019 рік;  

 Настанова з якості Житомирського 

національного агроекологічного 

університету. 
 

Світлишин І. І. 

56 26.12.2018 Відрахувати з докторантури та затвердити 

звіт про виконання індивідуального плану 

роботи за 2018 р. докторанта університету 

РАДЗИХОВСЬКОГО Миколи 

Леонідовича у зв’язку із завершенням 

навчання 

Романчук Л. Д. 

57 26.12.2018 Затвердити ліміт стипендіатів у розмірі 

45 % при призначенні академічних 

стипендій на 2019 р. 

Рехтер Н. М. 

58 26.12.2018 Затвердити Стратегію інтернаціоналізації 

Житомирського національного 

агроекологічного університету на 2019-

2029 роки 

Скидан О. В. 

59 26.12.2018 Затвердити Порядок звітування аспірантів 

та докторантів в Житомирському 

національному агроекологічному 

університеті 

Романчук Л. Д. 

60 26.12.2018 Затвердити наукові школи університету: 

– «Економіка та стратегічне управління 

національною безпекою в контексті 

глобальних цілей сталого розвитку» 

Романчук Л. Д. 



 13 

(керівник Скидан О. В.); 

– Морфологічна школа: «Розвиток, 

морфологія та гістохімія органів тварин у 

нормі та при патології» (керівник 

Горальський Л. П.); 

– Сільськогосподарська кооперація та 

вертикальна інтеграція в агробізнесі 

(керівник Зіновчук В.В.); 

– Сільська економіка в умовах 

європейської інтеграції та глобалізації 

(керівник Зінчук Т. О.); 

– Екології та охорони навколишнього 

середовища (керівник Романчук Л.Д.); 

– Дослідження процесів ринкової 

трансформації бухгалтерського обліку, 

фінансів, аудиту, оподаткування, 

статистики та економічного аналізу в 

Україні (керівник Цаль-Цалко Ю.С.); 

– Наукова школа факультету інженерії та 

енергетики. Прикладна механіка. 

Біоенергетичні системи та комплекси 

(керівники: Грабар І.Г. та Кухарець С. М.); 

– Виробництво та переробка продукції 

тваринництва (керівник Славов В. П.); 

– Школа агрономії (керівник Дідора В. Г.). 

61 26.12.2018 Внесення змін до Положення про 

планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників ЖНАЕУ 

Скидан О. В. 

62 26.12.2018 Затвердити Положення про вчену раду 

факультетів: агрономічного, ветеринарної 

медицини, екології і права, економіки та 

менеджменту, інженерії та енергетики, 

лісового господарства, обліку та фінансів, 

технологічного. 

Скидан О. В. 

63 26.12.2018 Розмістити тимчасово вільні грошові 

кошти університету на депозитному 

рахунку державного банку 

Савченко Р. О. 

64 26.12.2018 Рекомендація про призначення державної 

нагороди – почесного звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України» ГРАБАРУ 

Івану Григоровичу, д.т.н., професору, 

завідувачу кафедри процесів, машин та 

обладнання в агроінженерії.   

Скидан О. В. 

65 26.12.2018 Коригування редакції теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня 

Романчук Л.Д. 
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доктора економічних наук КОВАЛЬЧУКА 

Олександра Дмитровича 

66 26.12.2018 Відрахування з аспірантури з 18 грудня 

2018 року аспірантів третього року 

навчання:  

– без відриву від виробництва зі 

спеціальності 03.00.16 – екологія 

ПАРФЕНЮКА Сергія Миколайовича; 

– без відриву від виробництва зі 

спеціальності 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 

хвороби та імунологія ЛИТВИНЧУКА 

Дмитра Анатолійовича; 

– з відривом від виробництва зі 

спеціальності 03.00.16 – екологія 

КРИЖОВОЇ Ірини Володимирівни. 

 

Романчук Л.Д. 

67 26.12.2018 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2018. № 12(73). 

Романчук Л.Д. 

68 26.12.2018 Рекомендація до друку:  

– навчального посібника «Еконо-

мічний аналіз туристичних підприємств», 

автори Тарасова В. В., Нестерчук І. К., 

Ковалевська І. М.; 

– навчального посібника Свисюк О. 

В. «What do you know about the Еarth?» з 

дисципліни «Англійська мова 

професійного спрямування» для студентів 

спеціальності «Науки про землю»; 

– монографії Мосейчука О. М. 

«Однослівні ідіоми англійської мови»; 

– монографії «Планомірний розвиток 

сільських територій», автори: Плотнікова 

М. Ф., Присяжнюк О. Ф., за ред. д.е.н., 

професора Є. І. Ходаківського; 

– збірника матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Становлення механізму публічного 

управління розвитком сільських територій 

як пріоритет державної політики 

децентралізації» (4 грудня 2018 р., м. 

Житомир, ЖНАЕУ); 

– збірника матеріалів IV Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих 

Скидан О. В. 
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вчених, аспірантів, студентів 

«Менеджмент в аграрному секторі 

економіки: теорія та практика ефективного 

розвитку» (5 грудня 2018 р., м. Житомир, 

ЖНАЕУ). 

69 26.12.2018 Просити Міністерство освіти і науки 

України призначити академічну стипендію 

Президента України на 2 півріччя 2018-

2019 навчального року: ГОШІ Вікторії 

Олександрівні – студентці 2 року навчання 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності 

«Технології захисту навколишнього 

середовища» відповідно до рішення вченої 

ради факультету екології і права; ШУЛЬЗІ 

Сергію Юрійовичу – студенту 2 року 

навчання освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Агрономія» відповідно до 

рішення вченої ради агрономічного 

факультету; ЗІНКЕВИЧУ Роману 

Анатолійовичу – студенту 4 року навчання 

освітнього ступеня бакалавр напряму 

підготовки «Лісове і садово-паркове 

господарство» відповідно до рішення 

вченої ради факультету лісового 

господарства. 

Скидан О. В. 

70 26.12.2018 Просити Міністерство освіти і науки 

України призначити іменну стипендію 

М.С. Грушевського на 2 півріччя 2018-

2019 навчального року МАРЧУК Аліні 

Віталіївні – студентці 2 року навчання 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» відповідно до 

рішення вченої ради технологічного 

факультету 

Скидан О. В. 

71 30.01.2019 Про зміни до складу вченої ради 

університету 

Скидан О. В. 

72 30.01.2019 Затвердження Положення про порядок 

організації та проведення дуального 

навчання у Житомирському 

національному агроекологічному 

університеті 

Скидан О. В. 

73 30.01.2019 Результати освітньої діяльності за І 

семестр 2018/2019н.р. та підвищення 

теоретичної і практичної підготовки 

Світлишин І. І. 
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здобувачів вищої освіти. 

74 30.01.2019 Затвердження Правил прийому на 

навчання до Житомирського 

національного агроекологічного 

університету в 2019 році. 

Скидан О. В. 

75 30.01.2019 Про результати наукової роботи науково-

педагогічних працівників університету за 

2018 р. 

Романчук Л. Д. 

76 30.01.2019 Затвердження тематичного плану науково-

дослідних робіт університету на 2019 р. 

Романчук Л. Д. 

77 30.01.2019 Затвердження звіту про роботу 

спеціалізованих вчених рад у ЖНАЕУ за 

2018 р. 

Романчук Л. Д. 

78 30.01.2019 Про ухвалу ліцензійної справи щодо 

розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з 

підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство» 

спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» з ліцензованим обсягом 50 

осіб.  

Скидан О. В. 

79 30.01.2019 Призначення з 01 січня 2019 року 

погодинної оплати доктору 

сільськогосподарських наук, професору 

ПОЛОЖЕНЦЮ Віктору Михайловичу за 

здійснення наукового керівництва 

аспірантом 4 року навчання без відриву 

від виробництва зі спеціальності 06.01.05 – 

селекція і насінництво Бегановим В.Р. 

Романчук Л. Д. 

80 30.01.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 1(74).  

Романчук Л. Д. 

81 30.01.2019 Рекомендація до друку:  

– монографії Плотнікової М. Ф. «Розвиток 

сільських територій: багатофунк-

ціональний підхід»; 

– монографії «Біологічно активні речовини 

як засіб профілактики акушерсько-

гінекологічної патології», автори: Грищук 

Г. П., Ревунець А. С., Гончаренко В. В. 

Скидан О. В. 

82 27.02.2019 Про зміни до складу вченої ради 

університету. 

 

Скидан О. В. 
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83 27.02.2019 Про програмне забезпечення «Unicheck». 

Доповідає Сідляренко А. І., директор 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Антиплагіат» 

Скидан О. В. 

84 27.02.2019 Затвердження фінансового звіту 

університету за 2018 рік. 

Савченко Р. О. 

85 27.02.2019 Про стан впровадження інформаційних 

технологій в освітній процес. 

Скидан О. В. 

86 27.02.2019 Атестація стипендіата Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених ФЕДОНЮК 

Т.П. за період з листопада 2018 р. по 

лютий 2019 р. 

Романчук Л.Д. 

87 27.02.2019 Внесення змін до Положення про Центр 

післядипломної освіти Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Скидан О. В. 

88 27.02.2019 Затвердження Положення про агрохімічну 

лабораторію кафедри ґрунтознавства і 

землеробства. 

Скидан О. В. 

89 27.02.2019 Порушити клопотання про увічнення 

пам'яті доктора економічних наук, 

професора ПОЛІЩУКА Миколи 

Петровича назвою його ім'ям вулиці або 

школи у с. Краснопіль Чуднівського 

району Житомирської області (місце 

народження М. П. Поліщука). 

Скидан О. В. 

90 27.02.2019 Порушити клопотання до Міністерства 

освіти і науки України про рекомендацію 

до призначення довічної державної 

стипендії заслуженому діячу науки і 

техніки України, доктору 

сільськогосподарських наук, професору, 

завідувачу кафедри зберігання і переробки 

продукції рослинництва КОВАЛЬОВУ 

Віталію Борисовичу. 

Скидан О. В. 

91 27.02.2019 Коригування редакції теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня: 

доктора економічних наук ВІЛЕНЧУКА 

О. М., кандидата сільськогосподарських 

наук ГНАТЮК Т. О. 

Романчук Л.Д. 

92 27.02.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 2(75).  

Романчук Л.Д. 

93 27.02.2019 Рекомендація до друку:  Романчук Л.Д. 
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– підручника «Курортологія», автори: 

Тарасова В. В., Скидан О. В., 

Нестерчук І. К., Ковалевська І. М.;  

–      навчально-наочного посібника «План 

рахунків бухгалтерського обліку у 

визначеннях та схемах», автори: Цаль-

Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Гайдучок Т. 

С., Дмитренко О. М., Савченко Н. М., 

Золотницька Ю. В. 

94 27.03.2019 Про стан профорієнтаційної кампанії 

серед випускників шкіл, коледжів та 

училищ. 

Скидан О. В. 

95 27.03.2019 Про результати діяльності навчально-

наукового центру інтелектуальної 

власності, інноватики та управління 

проектами. 

Скидан О. В. 

96 27.03.2019 Внесення змін до освітніх програм 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

97 27.03.2019 Затвердження Положення про науково-

професійні (кваліфікаційні) роботи в 

Житомирському національному 

агроекологічному університеті. 

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

98 27.03.2019 Про внутрішню систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату.  

Скидан О. В. 

99 27.03.2019 Внесення змін та доповнень до Положення 

про порядок призначення і виплати 

стипендій студентам, аспірантам  і  

докторантам університету. 

Скидан О. В., 

Рехтер Н. М. 

100 27.03.2019 Про внесення змін та доповнень до 

Положення про ректорат Житомирського 

національного агроекологічного 

університету. 

Скидан О. В. 

101 27.03.2019 Перейменування та реорганізація 

агрохімічної лабораторії кафедри 

ґрунтознавства та землеробства 

Скидан О. В., 

Федонюк Т. П. 

102 27.03.2019 Відрахування з аспірантури ПЄТУХОВА 

Юрія Леонідовича, аспіранта другого року 

навчання з відривом від виробництва зі 

спеціальності 201 «Агрономія» за власним 

бажанням. 

Романчук Л. Д. 

103 27.03.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 3(76).  

 

Скидан О. В. 
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104 27.03.2019 Рекомендація до друку: навчального 

посібника з англійської мови для студентів 

факультету ветеринарної медицини 

«Animal Diseases», автори: Ващенко С. В., 

Лихошвед Н. В., Рибак Т. М.; монографії 

«Перебіг ранового процесу у великої 

рогатої худоби в умовно чистій і 

забрудненій радіонуклідами зонах», 

автори: Ковальчук Ю. В., Калиновський Г. 

М., Карпюк В. В. 

Скидан О. В. 

105 24.04.2019 Присвоєння вченого звання: професора 

ЖУРАВЛЬОВУ Валерію Пилиповичу по 

кафедрі вищої та прикладної математики;  

доцента СІРУКУ Юрію Вікторовичу по 

кафедрі таксації лісу та 

лісовпорядкування. 

Скидан О. В. 

106 24.04.2019 Висунення претендентів на здобуття 

іменних стипендій Верховної Ради 

України для молодих вчених – докторів 

наук: ЛИТВИНЧУК Ірини Леонідівни – 

керівника навчально-наукового центру 

інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проектами, д.е.н., доцента; 

МОЛОДЕЦЬКОЇ Катерини Валеріївни – 

керівника навчально-наукового центру 

інформаційних технологій, д.т.н., доцента. 

Романчук Л.Д. 

107 24.04.2019 Обрання за конкурсом на посаду 

директора Технікуму землевпорядкування 

університету ГОНЧАРУКА Олександра 

Васильовича 

Скидан О. В. 

108 24.04.2019 Затвердження річного звіту ЖНАЕУ за 

2018 р. про виконання критеріїв надання 

та підтвердження статусу університету 

національному. 

Скидан О. В. 

109 24.04.2019 Про стан підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників 

університету. 

Скидан О. В. 

110 24.04.2019 Про результати діяльності навчально-

наукового центру екології та охорони 

навколишнього середовища. 

Романчук Л.Д. 

111 24.04.2019 Про стан забезпечення дотримання 

академічної доброчесності працівниками 

та здобувачами вищої освіти університету. 

Скидан О. В. 
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112 24.04.2019 Затвердження Положення про військово-

обліковий сектор відділу кадрів 

Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Скидан О. В. 

Бєльчєнко С. В. 

113 24.04.2019 Коригування редакції теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня:  

доктора технічних наук ЯРОША Ярослава 

Дмитровича; кандидата сільськогоспо-

дарських наук ДІХТЯР Олени 

Олександрівни; кандидата 

сільськогосподарських наук 

ЛІСОГУРСЬКОЇ Ольги Вікторівни 

Романчук Л.Д. 

114 24.04.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 4(77).  

Скидан О. В. 

 

115 24.04.2019 Рекомендація до друку:  

– підручника «Електротехніка і 

електроніка», автори: Войцицький А. П., 

Гончаренко Ю. П., Мартинчук П. П.;  

– навчального посібника «Технологія 

виробництва молока та яловичини», 

автори: Ковальчук І. В., Слюсар М. В., 

Ковальчук І. І., Васильєв Р. О.;  

– навчального посібника для 

підготовки до модульних контрольних 

робіт та екзаменів «Фізика», автори: 

Пінкін А. А., Сапожников І. С., Ярош Я. 

Д. Кухарець М. М.;  

– колективної монографії 

«Трансформація українського суспільства 

та його еліти в контексті цивілізаційного 

розвитку Європи», т. 2 (за заг. редакцією 

д.і.н., доцента Мельничука І. А.;   

– ювілейного видання до 60-річчя з дня 

народження «Професор Голуб Геннадій 

Анатолійович. 35 років наукової 

діяльності», автори: Кухарець C. М., 

Марус О. А., Чуба В. В., Ярош Я. Д.;  

– збірника наукових статей за 

матеріалами VII Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні 

тенденції розбудови правової держави в 

Україні та світі», 18 квітня 2019 р.; 

– матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми 

Скидан О. В. 
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виробництва і переробки продовольчої 

сировини, якість та безпечність харчових 

продуктів», 16-17 травня 2019 р. 

 

116 22.05.2019 Присвоєння вченого звання: професора 

КУХАРЦЮ Савелію Миколайовичу по 

кафедрі механіки та інженерії 

агроекосистем; доцента ЦИВЕНКОВІЙ 

Наталії Михайлівні по кафедрі механіки та 

інженерії агроекосистем; доцента 

КОЛЕСНІК Наталії Леонідівні по кафедрі 

анатомії та гістології; доцента ЯРЕМОВІЙ 

Марині Іванівні по кафедрі економіки і 

підприємництва.  

Скидан О. В. 

117 22.05.2019 Про затвердження навчальних планів, 

індивідуальних навчальних планів з 

підготовки фахівців за спеціальностями 

університету на 2019/2020 навчальний рік.  

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

 

118 22.05.2019 Про підготовку до зовнішнього аудиту 

системи управління якістю університету.  

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

119 22.05.2019 Затвердження Положення про проведення 

щорічного конкурсу «Кращий науковець» 

Житомирського національного 

агроекологічного університету, 

Положення про проведення щорічного 

конкурсу «Кращий молодий науковець» 

Житомирського національного 

агроекологічного університету.  

Романчук Л. Д 

120 22.05.2019 Затвердження акредитаційної справи 

освітньо-професійної програми «Водні 

біоресурси та аквакультура» підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі 

спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство».  

Скидан О. В., 

Світельський 

М.М. 

121 22.05.2019 Затвердження акредитаційної справи 

освітньо-професійної програми 

«Економіка» підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

Скидан О. В., 

Ткачук В. І. 

122 22.05.2019 Затвердження акредитаційної справи 

освітньо-професійної програми 

Скидан О. В., 

Швець Т.В. 
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«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

123 22.05.2019 Рекомендація про нагородження ПАЛІЯ 

Віталія Петровича, завідувача навчально-

виробничої практики Будівельного 

коледжу ЖНАЕУ Грамотою Міністерства 

освіти і науки України. 

Скидан О. В., 

Ксюковський В.Л. 

124 22.05.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 5 (78).  

Скидан О. В. 

125 22.05.2019 Рекомендація до друку: навчального 

посібника Бурмакіної Н. С. «Ecology: the 

challenges we fase today» з дисципліни 

«Англійська мова за професійним 

спрямуванням»; практикуму 

«Лісовпорядкування». Частина 1. 

Господарська інвентаризація земель 

лісогосподарського призначення (базове 

лісовпорядкування); частина 2. Вивчення 

росту та стану насаджень при проведенні 

оперативної та вибіркової математико-

статистичної інвентаризації; частина 3. 

Проектування організації лісового 

господарства у експлуатаційних лісах, 

автори: Мостепанюк В. А., Ейсмонт В. С.,   

Скидан О. В. 

126 19.06.2019 Обрання за конкурсом на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників 

університету, оголошеного в газеті 

«Житомирщина» від 26.04.2019 р.  

Скидан О. В. 

127 19.06.2019 Про результати аудиту системи 

управління якістю університету 

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

128 19.06.2019 Про затвердження та введення в дію 

освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти» 

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

129 19.06.2019 Про реорганізацію навчальних корпусів 

№1,2,4,6 і навчальних корпусів №3,5 та 

зміни до штатного розпису університету.  

Скидан О. В., 

Світлишин І. І. 

130 19.06.2019 Внесення змін до Правил прийому на 

навчання в Житомирський національний 

Скидан О.В., 

Вербельчук С.П. 
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агроекологічний університет у 2019 році.  

 

131 19.06.2019 Затвердити Положення про проведення 

практики студентів Житомирського 

національного агроекологічного 

університету за кордоном.  

Скидан О.В., 

Поплавський П. Г. 

132 19.06.2019 Затвердити Положення про надання 

матеріальної допомоги та заохочення 

(преміювання) аспірантів Житомирського 

національного агроекологічного 

університету. 

Романчук Л.Д. 

133 19.06.2019 Затвердити Положення про структурний 

підрозділ «Віварій» кафедри внутрішніх 

хвороб тварин та фізіології факультету 

ветеринарної медицини. 

Скидан О.В. 

134 19.06.2019 Затвердити Положення про навчальну 

лабораторію «Технологія ресторанної 

справи», Положення про навчальну 

лабораторію «Туристичної топографії, 

знакування та картографії», Положення 

про навчальну лабораторію «Технологія 

готельної справи» кафедри туризму 

факультету економіки та менеджменту. 

Скидан О.В. 

135 19.06.2019 Затвердження форм документів згідно 

системи управління якістю, карти процесів 

п.2.5. – навчально-методичне забезпечення 

Скидан О.В., 

Слюсаренко І.П. 

136 19.06.2019 Ліквідація відокремленого структурного 

підрозділу «Санаторій-профілакторій 

Житомирського національного 

агроекологічного університету» 

Скидан О.В. 

137 19.06.2019 Присвоєння почесного звання 

«Заслужений професор Житомирського 

національного агроекологічного 

університету»: ФІЛІМОНЕНКОВУ 

Олександру Сергійовичу, к.е.н., доценту; 

МАРМОЗІ Анатолію Тимофійовичу, к.е.н., 

доценту, доценту кафедри аналізу і 

статистики ім. І. В. Поповича.   

Скидан О.В. 

138 19.06.2019 Призначення академічних стипендій.  

1. Просити Житомирську міську 

раду призначити стипендію  міського 

голови наступним студентам університету: 

– БУГАЙЧУК Анастасії Юріївні – 

студентці 3 курсу освітнього ступеня 

Скидан О.В. 
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бакалавр спеціальності «Право»; 

– КУДРІ Любові Василівні – студентці 3 

курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Облік і оподаткування»; 

– БІЛОКОНЬ Катерині Анатоліївні – 

студентці 6 курсу освітнього ступеня 

магістр спеціальності «Ветеринарна 

медицина»; 

– СИЧ Карині Олексіївні – студенту 3 

курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Економіка». 

2. Просити управління освіти і науки 

Житомирської обласної адміністрації 

призначити на 2019-2020 навчальний рік 

стипендію імені В.М. Кавуна: 

  ГУБЕРТ Анастасії Сергіївні – 

студентці 3 курсу, освітнього ступеню 

бакалавр спеціальності «Агроінженерії»; 

 СОВИК Тетяні Олександрівні – 

студентці 4 курсу освітнього ступеня 

бакалавр спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

3. Просити управління освіти і науки 

Житомирської обласної адміністрації 

призначити на 2019-2020 навчальний рік 

стипендію імені М.Т. Бакки ІВАНЮК 

Дарині Ігорівні – студентці 2 курсу 

освітнього ступеню бакалавр 

спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини». 

139 19.06.2019 Підтримка щодо висунення наукової 

роботи «Формування фахової 

компетентності майбутніх агроінженерів в 

умовах інтеграції освітнього середовища 

професійної підготовки», автори: 

Іванишин В. В., д.е.н., професор, ректор 

Подільського державного аграрно-

технічного університету; Сергієнко В. П., 

д.пед.н., професор, директор Інституту 

неперервної освіти Національного 

університету імені М.П.Драгоманова; 

Дуганець В. І., д.пед.н., професор, 

завідувач кафедри професійної освіти 

Подільського державного аграрно-

технічного університету; Збаравська Л. 
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Ю., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри 

фізики і загально-технічних дисциплін 

Подільського державного аграрно-

технічного університету; Ляска О. П., 

к.психол.н., доцент кафедри професійної 

освіти Подільського державного аграрно-

технічного університету на здобуття 

Державної премії України в галузі освіти у 

номінації вища освіта. 

140 19.06.2019 Затвердження та рекомендація до друку 

наукового журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». 2019. № 6(79), 

№ 7(80). 

Скидан О.В. 

141 19.06.2019 Рекомендація до видання: навчального 

посібника «Особливості анатомії 

м’ясоїдних тварин», автори: Кот Т. Ф., 

Житова О. П., Гуральська С. В.; 

навчально-методичного посібника 

«Моніторинг довкілля», автори: 

Бордюг Н. С., Ращенко А. В., Алпатова А. 

М.; навчально-методичного посібника 

Климчик О. М. «Урбоекологія»; 

практикуму Білошицької З. А. «Тексти для 

редагування, переказу та перекладу для 

студентів спеціальності «Водні біоресурси 

та аквакультура»; навчально-наочного 

посібника «Гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія у схемах і рисунках», автори: 

Соколюк В. М., Духницький В. Б., 

Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська 

Д. В., Лісогурська О. В.; навчального 

посібника «Технологія кормів», автори: 

Кривий М. М., Борщенко В. В., Лавринюк 

О. А., Степаненко В. М., Мамченко В. Ю., 

Верес А.А.; навчального посібника «Вища 

математика» для студентів галузі знань 

12 «Інформаційні технології», автори: 

Журавльов В. П., Слюсаренко І. П., 

Фомін М. П., Ярош Я. Д.; збірника 

матеріалів 64-го Саміту соціального 

підприємництва / 64 Summit 

«Conversations on Emerging Issues in Social 

Entrepreneurship» (24 травня 2019 року, 

м. Житомир). 

Скидан О.В. 

 


