
Рішення вченої ради Житомирського національного  

агроекологічного університету за 2019/2020 н. р. 
 

№ п/п Дата 
Рішення відповідно до питань порядку ведення 

засідань вченої ради 

Контроль за 

виконанням 

1 28.08.2019 р Встановити пільгову оплату за проживання у 

студентських гуртожитках студентам 

університету, які навчаються за денною формою, 

перебувають у віці до 23 років, і є учасниками 

бойових дій в АТО, дітьми осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до 

п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

п.п.11 ст.20, п.п.1 ст.21 Закону України «Про  

статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок  Чорнобильської 

катастрофи» або зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи,  згідно додатку 1. 

2. У разі продовження навчання в 

університеті за наступним рівнем вищої освіти на 

період вступу після відрахування в результаті 

завершення навчання за попереднім рівнем вищої 

освіти і до зарахування в установленому 

законодавством порядку до числа здобувачів 

освіти на навчання за наступним рівнем вищої 

освіти зазначені особи мають право на 

проживання у студентських гуртожитках 

університету з пільговою оплатою, у разі, коли їх 

вік не перевищує 23 років. 

3. У разі надання здобувачу вищої освіти 

академічної відпустки пільгова оплата за 

проживання у студентських гуртожитках 

університету відміняється. 

Демяненко Ю. В. 

 

2 28.08.2019 р Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про оголошення конкурсного 

відбору у 2019 році проектів наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених» від 04.07.2019 р. № 932 

рекомендувати на конкурсний відбір наступні 

проекти: 

1. «Розробка методології біомоніторингу 

водних екосистем Полісся України на основі 

оцінки стабільності розвитку гідробіонтів». 

Керівник проекту: доктор сільськогосподарських 

наук, доцент, керівник навчально-наукового 

центру екології та охорони навколишнього 

середовища – ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна. 

Романчук Л.Д. 



2. «Фрактальна модель розвитку 

органічних сільськогосподарських підприємств». 

Керівник проекту: доктор економічних наук, 

доцент, заступник керівника навчально-наукового 

центру інформаційних технологій НИКОЛЮК 

Ольга Миколаївна. 

 

3. 28.08.2019 р Повторно порушити клопотання перед 

Міністерством освіти і науки України про 

перейменування Житомирського національного 

агроекологічного університету в Поліський 

національний університет.  

 

Скидан О.В. 

4. 28.08.2019 р 1. Зарахувати на навчання до докторантури 

університету за спеціальністю 051 «Економіка» 

ЯРЕМОВУ Марину Іванівну, кандидата 

економічних наук, доцента. 

2. Призначити науковим консультантом 

Ткачука Василя Івановича, доктора економічних 

наук, професора, завідувача кафедри економіки і 

підприємництва. 

 

Романчук Л.Д. 

5. 28.08.2019 р 1. Зарахувати на навчання до докторантури 

університету за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

ТАРАСОВИЧ Людмилу Валеріївну, кандидата 

економічних наук, доцента, доцента кафедри 

маркетингу. 

2.  Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук Тарасович Л. В. з «Розвиток 

сільської економіки: теорія, методологія, моделі» 

на «Маркетингові імперативи управління 

розвитком сільської економіки».  

3.   Призначити науковим консультантом 

Зіновчука Віталія Володимировича, доктора 

економічних наук, професора, завідувача кафедри 

маркетингу. 

 

Романчук Л.Д. 

6. 28.08.2019 р Відрахувати з докторантури з 15 вересня 2019 

року БУЛУЯ Олексія Григоровича, к.е.н., 

доцента, докторанта 2-го року навчання за 

спеціальністю 051 «Економіка» у зв’язку із 

закінченням терміну навчання. 

 

Романчук Л.Д. 

7. 28.08.2019 р Відрахувати з докторантури з 15 вересня 2019 

року ПЛОТНІКОВУ Марію Федорівну, к.е.н., 

доцента, докторанта 2-го року навчання зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» у зв’язку із 

закінченням терміну навчання. 

Романчук Л.Д. 

8. 28.08.2019 р 1. Атестувати наукову роботу стипендіата 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

ФЕДОНЮК Тетяну Павлівну. 

Романчук Л.Д. 



2. Надіслати до Міністерства освіти і науки 

України звіт з наукової роботи Федонюк Тетяни 

Павлівни та витяг з протоколу засідання вченої 

ради університету щодо атестації наукової роботи 

стипендіата до 15 вересня 2019 року. 

 

9. 28.08.2019 р Порушити клопотання перед Міністерством 

освіти і науки України про призначення 

державної нагороди – Подяки Міністерства освіти 

і науки України ГОРАЛЬСЬКОМУ Леоніду 

Петровичу, доктору ветеринарних наук, 

професору, завідувачу кафедри анатомії і 

гістології за високі науково-педагогічні 

досягнення, професіоналізм та вагомий внесок у 

розвиток галузі. 

 

Скидан О.В. 

10. 28.08.2019 р Затвердити освітньо-професійні програми 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 

зв’язку із затвердженням відповідних стандартів 

вищої освіти наказом МОН у червні-липні 2019 р. 

 

Скидан О.В. 

11 28.08.2019 р Затвердити та ввести в дію з 02 вересня 2019 р.  

– Положення про порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук Житомирського 

національного агроекологічного університету; 

– Програму викладацької практики 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. 

 

Романчук Л.Д. 

12 28.08.2019 р Висунути наукову роботу «Концептуальні 

засади сталого розвитку соціально-економічних 

систем», підготовлену колективом авторів 

Сумського національного аграрного університету 

у складі: проректора з наукової роботи, д.е.н., 

професора Данько Ю. І.; професора кафедри 

економіки, д.е.н., професора Медвідь В. Ю.; 

доцента кафедри економіки, к.е.н., доцента 

Коблянської І. І. на здобуття Премії Президента 

України для молодих вчених. 

Романчук Л.Д. 

13 28.08.2019 р Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2019. № 8 (81). 

Романчук Л.Д. 

14 28.08.2019 р Рекомендувати до друку навчальний посібник 

«Загальна екологія», автори: Житова О. П., 

Романчук Л. Д.  

 

Романчук Л.Д. 

15 25.09.2019 р План роботи вченої ради Житомирського 

національного агроекологічного університету на 

2019/2020 н. р. затвердити. 

 

Кільніцька О.С. 



16 25.09.2019 р Направити атестаційну справу БУГАЙЧУК 

Віти Віталіївни до Міністерства освіти і науки 

України щодо присвоєння вченого звання доцента 

по кафедрі економіки і підприємництва. 

Кільніцька О.С. 

17 25.09.2019 р 1. Атестувати та перевести на 4 рік навчання 

аспірантів з відривом від виробництва: 

 ФЕДОНЮКА Романа Григоровича, 

науковий керівник: доктор сільськогосподарських 

наук, професор Романчук Людмила Донатівна;  

 МЕЛЬНИЧУКА Олександра Павловича, 

науковий керівник: доктор сільськогосподарських 

наук, професор Савчук Іван Миколайович; 

 ЛЕМЕШИНСЬКУ Людмилу Федорівну, 

науковий керівник: доктор ветеринарних наук, 

професор Галатюк Олександр Євстафійович; 

 РАДЮК Юлію Георгіївну, науковий 

керівник: доктор ветеринарних наук, професор 

Горальський Леонід Петрович; 

 ГРИЦЕНКА Олексія Юрійовича, 

науковий керівник: доктор сільськогосподарських 

наук, доцент Ключевич Михайло Михайлович; 

 КОТЕЛЬНИЦЬКУ Ганну Миколаївну, 

науковий керівник: кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Саюк 

Олександр Анатолійович; 

 ТЕРЕЩУК Марину Борисівну,  науковий 

керівник: кандидат технічних наук, доцент 

Цивенкова Наталія Михайлівна. 

 

Романчук Л.Д. 

18 25.09.2019 р 2. Атестувати та перевести на 4 рік навчання 

аспірантів без відриву від виробництва: 

 ПЕТРУКА Анатолія Анатолійовича, 

науковий керівник: доктор сільськогосподарських 

наук, професор Романчук Людмила Донатівна;  

 ЛЯШЕНКО Ружену Вікторівну, науковий 

керівник: доктор економічних наук, професор 

Ходаківський Євгеній Іванович; 

 ФІТІСОВА Андрія Миколайовича, 

науковий керівник: доктор економічних наук, 

професор Ходаківський Євгеній Іванович; 

 РАКОВИЧА Олександра Івановича, 

науковий керівник: доктор економічних наук, 

доцент Кравчук Ірина Ігорівна; 

 ШЕГЕДУ Олександра Васильовича, 

науковий керівник: доктор економічних наук, 

доцент Данкевич Євгеній Михайлович. 

 

Романчук Л.Д. 

19 25.09.2019 р 3. Атестувати та перевести на 3 рік навчання 

аспірантів з відривом від виробництва: 

 БАШИНСЬКУ Ірину Леонідівну, науковий 

Романчук Л.Д. 



керівник: доктор сільськогосподарських наук, 

професор Романчук Людмила Донатівна;  

 КУХАРЦЯ Миколу Миколайовича, 

науковий керівник: кандидат технічних наук, 

доцент Ярош Ярослав Дмитрович; 

 РУДІКА Олександра Васильовича, 

науковий керівник: доктор ветеринарних наук, 

професор Довгій Юрій Юрійович; 

 КОВАЛЬЧУКА Олега Миколайовича, 

науковий керівник: доктор ветеринарних наук, 

професор Горальський Леонід Петрович; 

ВОРОНИЧА Михайла Михайловича, 

науковий керівник: доктор економічних наук, 

професор Зінчук Тетяна Олексіївна. 

20 25.09.2019 р 4. Атестувати та перевести на 3 рік 

навчання аспірантів без відриву від виробництва: 

 ДІДЕНКА Павла Володимировича, 

науковий керівник: доктор сільськогосподарських 

наук, професор Романчук Людмила Донатівна;  

 ТРОЯЧЕНКА Руслана Миколайовича, 

науковий керівник: кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Саюк 

Олександр Анатолійович; 

 СЕМЕНЕЦЬ Галину Василівну, науковий 

керівник: кандидат економічних наук, професор 

Якобчук Валентина Павлівна; 

 КОСТЮК Людмилу Петрівну, науковий 

керівник: доктор економічних наук, професор 

Скидан Олег Васильович; 

ЛОГВИНЕНКА Сергія Анатолійовича, 

науковий керівник: доктор економічних наук, 

доцент Кравчук Ірина Ігорівна. 

Романчук Л.Д. 

21 25.09.2019 р 5. Атестувати та перевести на 2 рік навчання 

аспірантів з відривом від виробництва: 

 ЛЕВКІВСЬКОГО Євгенія 

Володимировича, науковий керівник: доктор 

економічних наук, професор Скидан Олег 

Васильович; 

 ПАТИНСЬКУ-ПОПЕТУ Марину 

Михайлівну, науковий керівник доктор 

економічних наук, професор Зінчук Тетяна 

Олексіївна; 

 УСТИМЕНКА Володимира Ігоровича, 

науковий керівник доктор сільськогосподарських 

наук, професор Романчук Людмила Донатівна; 

 МАХОВА Олександра Андрійовича, 

науковий керівник: кандидат технічних наук, 

доцент Міненко Сергій Вікторович; 

 ПРУСА Павла Миколайовича, науковий 

керівник: доктор ветеринарних наук, професор 

Романчук Л.Д. 



Довгій Юрій Юрійович; 

 НІКІТІНУ Юлію Олегівну, науковий 

керівник:  доктор ветеринарних наук, професор 

Горальський Леонід Петрович. 

 

22 25.09.2019 р 6. Атестувати та перевести на 2 рік навчання 

аспірантів без відриву від виробництва: 

 ПИРШІНА Максима Ігоровича, науковий 

керівник: доктор економічних наук, професор 

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович; 

 КОМОРНУ Оксану Михайлівну, науковий 

керівник: доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник Никитюк Юрій 

Андрійович; 

 ТЕСЛЮКА Анатолія Андрійовича, 

науковий керівник: кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник Никитюк Юрій Андрійович. 

 

Романчук Л.Д. 

23 25.09.2019 р Затвердити індивідуальні наукові та 

навчальні плани роботи аспірантів 1-го року 

навчання з відривом від виробництва на 2019-

2023 рр.: 

 РОМАНЮКА Євгенія Анатолійовича за 

спеціальністю 101 – екологія; 

 НАЗАРЧУКА Олега Петровича  за 

спеціальністю 201 – агрономія; 

 ФЕДЮЧКА Євгенія Миколайовича за 

спеціальністю 133 – галузеве машинобудування; 

 ОВДІЮКА Віктора Миколайовича за 

спеціальністю 133 – галузеве машинобудування; 

 КОНДРАТЮКА Андрія Михайловича за 

спеціальністю 133 – галузеве машинобудування; 

 ЗАХАРЧУК Дар’ї Валеріївни за спеціальністю 

204 – технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва; 

 БУДНІК Тетяни Сергіївни за спеціальністю 

211 – ветеринарна медицина; 

 ЛАХМАН Анастасії Русланівни за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина; 

 ГЛУХОВОЇ Наталії Миколаївни за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина; 

 ПРОКОПЕНКА Владислава Сергійовича за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина; 

 КОЦЕНКО Марини Сергіївни за 

спеціальністю 051 – економіка;  

 ДАВИДЧУКА Сергія Миколайовича за 

Романчук Л.Д. 



спеціальністю 076 – підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

 КОНДРЕНКО Лариси Володимирівни за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина.  

2. Затвердити індивідуальні наукові та 

навчальні плани роботи аспірантів 1-го року 

навчання без відриву від виробництва на 2019-

2023 рр.: 

 ЯНІЦЬКОГО Володимира Святославовича за 

спеціальністю 101 – екологія; 

 КАРЧЕВСЬКОГО Руслана Анатолійовича за 

спеціальністю 101 – екологія; 

 НИКИТЮКА Андрія Юрійовича за 

спеціальністю 101 – екологія; 

 МАЛИНУ Сергія Леонідовича за 

спеціальністю 051 – економіка; 

 ЗУБРИЦЬКОГО Артема Володимировича за 

спеціальністю 076 – підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність; 

 КУЗЬМЕНКО Ольги Петрівни за 

спеціальністю 076 – підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

 

24 25.09.2019 р 1. Відрахувати з аспірантури аспіранта 

першого року навчання з відривом від 

виробництва КАРПОВА Олексія Васильовича за 

власним бажанням.  

2. Відрахувати з аспірантури аспірантку 

першого року навчання з відривом від 

виробництва ГАНЖАЛЮК Таїсу Сергіївну за 

невиконання індивідуального навчального та 

наукового планів.  

Романчук Л.Д. 

25 25.09.2019 р Підтримати наукову роботу Інституту 

біології тварин НААН «Використання 

мінеральних сполук і поліфункціональних 

наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній 

медицині», авторів: Снітинського В. В., 

Влізла В. В., Гладія М.  В., Федорука Р. С., Іскри 

Р. Я., Каплуненка В. Г., Седіла Г. М., Ратича І. Б. 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки у 2019 

році.  

 

Романчук Л.Д. 

26 25.09.2019 р 1. Створити Центр дуальної освіти 

Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

2. Затвердити Положення про навчально-

науковий центр дуальної освіти Житомирського 

національного агроекологічного університету.  

Скидан О.В. 



3. Затвердити Концепцію навчально-

наукового центру дуальної освіти Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

 

27 25.09.2019 р 1. Реорганізувати навчально-науковий 

центр шляхом виділення з навчально-наукового 

центру планово-фінансового відділу. 

2. Затвердити Положення про планово-

фінансовий відділ Житомирського національного 

агроекологічного університету, що додається.  

3. Керівнику навчально-наукового центру 

Усюк Т. В. у зв’язку з реорганізацією центру 

шляхом виділення планово-фінансового відділу 

внести відповідні зміни в Положення про 

навчально-науковий центр. 

 

Скидан О.В. 

28 25.09.2019 р Привести у відповідність тип навчального 

закладу, змінивши «технікум» на «коледж» із 

зміною назви навчального закладу з Технікум 

землевпорядкування Житомирського 

національного агроекологічного університету на 

Коледж геодезії та землеустрою Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

 

Скидан О.В. 

29 25.09.2019 р Затвердити та ввести в дію з 02.11.2019 р. 

навчальні програми на 2019-2020 навчальний рік 

з географії, біології, математики, української 

мови та літератури для підготовки слухачів до 

вступу в Житомирський національний 

агроекологічний університет 

 

Скидан О.В. 

30 25.09.2019 р Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2019. № 9 (82). 

 

Романчук Л.Д. 

31 25.09.2019 р Рекомендувати до друку: підручник 

«Оптимізаційні методи та моделі», підготовлений 

колективом авторів у складі: Николюк О. М., 

Бродський Ю.Б., Молодецька К. В.; 

– навчально-наочний посібник «Інструменти 

моніторингу корупційних ризиків та запобігання 

корупції», підготовлений колективом авторів у 

складі: Литвинчук І. Л., Іванюк О. В.; 

– монографію «Найпоширеніші протозойні та 

гельмінтозні хвороби свійських тварин України», 

підготовлену колективом авторів у складі: 

Довгій Ю.Ю., Довгій М. Ю., Рудік О. В.; 

– матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Фінансова політика регіонального 

розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід», 10 

жовтня 2019 р. 

 

Скидан О.В. 



32 30.10.2019 р. Направити атестаційні справи до Міністерства 

освіти і науки України щодо присвоєння вченого 

звання: професора КЛЮЧЕВИЧУ Михайлу 

Михайловичу по кафедрі захисту рослин; доцента 

ТРЕМБІЦЬКІЙ Оксані Іванівні по кафедрі 

ґрунтознавства та землеробства; доцента 

ПИВОВАРУ Петру Вікторовичу по кафедрі 

міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції. 

Кільніцька О.С. 

33 30.10.2019 р. Відповідно до наказу МОН України від 

24.09.2019 № 1234 «Про проведення конкурсного 

відбору проектів наукових досліджень і 

розробок», наказу ректора від 07.10.2019 р. № 182 

«Про проведення конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок» та протоколу 

 № 1 засідання конкурсної комісії з відбору 

наукових проектів фундаментальних та 

прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок університету від 

22 жовтня 2019 р. рекомендувати на конкурсний 

відбір наступні проекти: 

1.  «Еколого-фауністична характеристика 

хребетних тварин, морфологічні зміни в їхньому 

організмі у віддалений період після аварії на 

ЧАЕС», керівник: д.вет.н., доцент – 

Гуральська С.В.; 

2.  «Соціальні інновації як інструмент 

трансформацій громадянського суспільства в 

умовах геоекономічних викликів», керівник: 

д.е.н., професор – Зінчук Т. О.; 

3.  «Оцінка екологічної та демографічної 

ситуації на радіоактивно забруднених територіях 

Житомирської області», керівник: д.с.-г.н., 

профессор – Романчук Л. Д.; 

4. «Маркерні ознаки розвитку органів 

імуногенезу та нервової системи хребетних 

тварин в онто- і філогенезі», керівник: д.вет.н., 

професор – Горальський Л. П. 

 

Романчук Л.Д. 

34 30.10.2019 р. Затвердити теми дисертаційних робіт та 

призначити наукових керівників аспірантам 1 

року навчання. 

Романчук Л.Д. 

35 30.10.2019 р. На підставі статті 38 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 261 та у зв’язку з діючою 

спеціалізованою вченою радою Д 14.083.01 з 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора / кандидата сільськогосподарських наук 

та при наявності трьох штатних працівників – 

Романчук Л. Д. 

https://mon.rit.org.ua/info/nakaz_20190704_932.pdf
https://mon.rit.org.ua/info/nakaz_20190704_932.pdf
https://mon.rit.org.ua/info/nakaz_20190704_932.pdf
https://mon.rit.org.ua/info/nakaz_20190704_932.pdf


докторів наук з відповідної або суміжної 

спеціальності відкрити в університеті 

докторантуру для підготовки здобувачів ступеня 

доктора наук за спеціальністю 101 «Екологія». 

36 30.10.2019 р. Відрахувати з аспірантури ЗУБРИЦЬКОГО 

Артема Володимировича, аспіранта першого року 

навчання без відриву від виробництва зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за сімейними обставинами. 

 

Романчук Л.Д. 

37 30.10.2019 р. Присвоїти почесне звання «Заслужений 

професор Житомирського національного 

агроекологічного університету» кандидату 

філософських наук, доценту ІВАНЮКУ Дмитру 

Петровичу.  

 

Скидан О.В. 

38 30.10.2019 р. Затвердити Порядок взаємодії між структурними 

підрозділами під час планування та проведення 

закупівель Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Демяненко Ю.В. 

39 30.10.2019 р. Затвердити та рекомендувати до друку науковий 

журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2019. № 10 (83). 

 

Романчук Л.Д. 

40 30.10.2019 р. Рекомендувати до друку: підручник 

«Політологія», підготовлений колективом авторів 

у складі: Мельничук І. А., Суліменко О. Г., 

Михайлова Т. І.; навчальний посібник «Гістологія 

свійських тварин», підготовлений колективом 

авторів у складі: Горальський Л.П., Хомич В. Т., 

Сокульський І. М., Гуральська С. В., Колеснік Н. 

Л., за редакцією д.вет.н., професора Горальського 

Л. П., д.вет.н., професора Хомича В. Т.; 

навчальний посібник «Морфологія собаки», 

підготовлений колективом авторів у складі Хомич 

В. Т., Горальський Л. П., Ших Ю. С., 

Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., за редакцією 

д.вет.н., професора Хомича В. Т. (друге видання: 

виправлене і доповнене); монографію 

Скидана О.В., Шуляка Б. В. «Екологічно 

орієнтований розвиток сільського 

підприємництва»; монографію «Стратегія 

інклюзивного сільського розвитку на базі громад: 

проекти, реалії та європейські перспективи для 

України», під редакцією д.е.н., професора Зінчук 

Т.О.; практичний посібник «Розвиток жіночого 

підприємництва», під редакцією д.е.н., доцента 

Куцмус Н. М. 

Скидан О.В. 

41 26.11.2019 р Направити атестаційну справу про присвоєння 

вченого звання професора ДАНКЕВИЧУ Євгену 

Михайловичу по кафедрі екологічної безпеки та 

економіки природокористування  

Кільніцька О.С. 



 

42 26.11.2019 р. Направити атестаційні справи про присвоєння 

вченого звання доцента:  

 ГЕРАСИМЧУК Людмилі Олександрівні по 

кафедрі загальної екології;  

 ЗИМАРОЄВІЙ Анастасії Анатоліївні по 

кафедрі експлуатації лісових ресурсів;  

 МІСЕВИЧУ Миколі Анатолійовичу по 

кафедрі менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М.П. Поліщука;  

 ПАЗИЧУ Віктору Миколайовичу по кафедрі 

екології лісу та безпеки життєдіяльності;  

 ТКАЧЕНКУ Павлу Петровичу по кафедрі 

фізичного виховання;  

 ХОДАКІВСЬКОМУ Володимиру 

Миколайовичу по кафедрі економіки і 

підприємництва. 

 

Кільніцька О.С. 

43 26.11.2019 р. Встановити терміни освітнього процесу 

аудиторного навчання здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання:  

 перший семестр з 01.09.2019 р. по 

20.12.2019р.;  

 другий семестр з 03.02.2020 р. по 30.06.2020 р. 

2. Встановити терміни:  

 ліквідації академічної заборгованості 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

за результатами зимової сесії з 23.12.2019 р. по 

27.12.2019 р.; 

 канікул  для студентів з 23.12.2019 р. по 

31.01.2020 р. (з врахуванням термінів проведення 

виробничих практик). 

3. Завідувачам кафедр до 20.12.2019 р. 

провести засідання з питань формування 

індивідуальних завдань науково-педагогічним 

працівникам щодо уточнення змісту та обсягів 

організаційної, наукової і методичної роботи на 

період з 24.12.2019 р. по 31.01.2020 р. та порядку 

звітування про їх виконання до 07.02.2020 р. 

 

Скидан О.В. 

44 26.11.2019 р. 1. Інформацію про результати моніторингу 

освітніх програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти прийняти до відома.  

2. Гарантам освітньо-професійних програм 

внести зміни щодо забезпечення компетентностей 

відповідно до стандартів вищої освіти. 

 

Усюк Т.В. 

45 26.11.2019 р. Інформацію про результати додаткового 

набору студентів в університет з 05 по 15 

листопада 2019 р. прийняти до відома. 

 

Вербельчук С.П. 



46 26.11.2019 р. Затвердити Правила прийому на навчання в 

Житомирський національний агроекологічний 

університет у 2020 році. 

 

Скидан О.В. 

47 26.11.2019 р. Ліцензійну справу щодо провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з підготовки 

фахівців першого бакалаврського рівня галузі 

знань 11 «Математика та статистика» 

спеціальності 112 «Статистика» з ліцензованим 

обсягом 120 осіб схвалити. 

 

Скидан О.В. 

48 26.11.2019 р. Затвердити та ввести в дію з 27.11.2019 р. 

положення про структурні підрозділи 

університету: 

1.1. Положення про кафедри 

університету: 

Агрономічного факультету: 

− Положення про кафедру геодезії та 

землеустрою;  

− Положення про кафедру ґрунтознавства і 

землеробства;  

− Положення про кафедру захисту рослин; 

− Положення про кафедру рослинництва; 

− Положення про кафедру технології 

зберігання та переробки продукції рослинництва. 

Технологічного факультету:  

− Положення про кафедру технологій 

переробки та якості продукції тваринництва;  

− Положення про кафедру розведення, 

генетики тварин та біотехнології; 

− Положення про кафедру годівлі тварин і 

технології кормів;  

− Положення про кафедру технологій 

виробництва продукції тваринництва;  

− Положення про кафедру фізичного 

виховання.  

Факультету ветеринарної медицини:  

− Положення про кафедру акушерства і 

хірургії; 

− Положення про кафедру анатомії і 

гістології; 

− Положення про кафедру мікробіології, 

фармакології та епізоотології;  

− Положення про кафедру паразитології, 

ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни;  

Скидан О.В. 



− Положення про кафедру внутрішніх 

хвороб тварин та фізіології.  

Факультету екології і права:  

− Положення про кафедру загальної екології;  

− Положення про кафедру правознавства;  

− Положення про кафедру екологічної 

безпеки та економіки природокористування; 

− Положення про кафедру біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук.  

Факультету економіки та менеджменту: 

− Положення про кафедру економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління;  

− Положення про кафедру економіки і 

підприємництва;  

− Положення про кафедру інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності; 

− Положення про кафедру іноземних мов;  

− Положення про кафедру маркетингу;  

− Положення про кафедру міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції;  

− Положення про кафедру менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука;  

− Положення про кафедру туризму.  

Факультету інженерії та енергетики: 

− Положення про кафедру вищої та 

прикладної математики;  

− Положення про кафедру електрифікації, 

автоматизації виробництва та інженерної екології; 

− Положення про кафедру 

машиновикористання та сервісу технологічних 

систем;  

− Положення про кафедру механіки та 

інженерії агроекосистем;  

− Положення про кафедру процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії. 

Факультету лісового господарства: 

− Положення про кафедру загального 

лісівництва;  

− Положення про кафедру екології лісу та 

безпеки життєдіяльності;  

− Положення про кафедру експлуатації 

лісових ресурсів;  



− Положення про кафедру таксації лісу та 

лісовпорядкування.  

Факультету обліку та фінансів: 

− Положення про кафедру аналізу і 

статистики ім. І.В.Поповича; 

− Положення про кафедру бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту;  

− Положення про кафедру комп`ютерних 

технологій і моделювання систем; 

− Положення про кафедру суспільних наук;  

− Положення про кафедру фінансів і 

кредиту. 

1.2. Положення про факультети 

університету: 

− Положення про агрономічний факультет;  

− Положення про факультет ветеринарної 

медицини;  

− Положення про факультет екології і права;  

− Положення про факультет економіки та 

менеджменту;  

− Положення про факультет інженерії та 

енергетики;  

− Положення про факультет лісового 

господарства;  

− Положення про факультет обліку та 

фінансів; 

− Положення про технологічний факультет. 

1.3. Положення про деканати 

факультетів університету: 

− Положення про деканат агрономічного 

факультету;  

− Положення про деканат факультету 

ветеринарної медицини;  

− Положення про деканат факультету 

екології і права;  

− Положення про деканат факультету 

економіки та менеджменту;  

− Положення про деканат факультету 

інженерії та енергетики;  

− Положення про деканат факультету 

лісового господарства;  

− Положення про деканат факультету обліку 

та фінансів;  



− Положення про деканат технологічного 

факультету. 

1.4. Положення про центри 

університету: 

− Положення про навчально-науковий центр; 

− Положення про навчально-науковий центр 

екології та охорони навколишнього середовища; 

− Положення про навчально-науковий центр 

інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проектами; 

− Положення про навчально-науковий центр 

інформаційних технологій; 

− Положення про Центр післядипломної 

освіти. 

1.5. Положення про інші базові 

структурні підрозділи: 

− Положення про адміністративно-

господарський відділ; 

− Положення про архів; 

− Положення про бібліотеку; 

− Положення про ботанічний сад; 

− Положення про бухгалтерію; 

− Положення про відділ аспірантури та 

докторантури; 

− Положення про відділ діловодства та 

контролю виконання; 

− Положення про відділ кадрів; 

− Положення про відділ міжнародного 

співробітництва; 

− Положення про відділ соціального та 

гуманітарного розвитку; 

− Положення про військово-обліковий 

сектор відділу кадрів; 

− Положення про гуртожитки; 

− Положення про експлуатаційно-технічний 

відділ; 

− Положення навчально-дослідне поле; 

− Положення про планово-фінансовий 

відділ; 

− Положення про науково-дослідну частину; 

− Положення про навчально-науково-

виробничу клініку ветеринарної медицини. 

1.6. Положення про лабораторії 



університету: 

− Положення про вимірювальну лабораторію 

навчально-наукового центру екології та охорони 

навколишнього середовища; 

− Положення про навчальну лабораторію 

кінології кафедри годівлі тварин та технології 

кормів; 

− Положення про навчальну лабораторію 

тваринництва кафедри технологій виробництва 

продукції тваринництва; 

− Положення про навчальну лабораторію 

патоморфології кафедри анатомії і гістології; 

− Положення про навчально-наукову 

клініко-діагностичну лабораторію кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та фізіології; 

− Положення про навчальну лабораторію 

туристичної топографії, знакування та топографії 

кафедри туризму; 

− Положення про навчальну лабораторію 

технології готельної справи кафедри туризму; 

− Положення про навчальну лабораторію 

технології ресторанної справи кафедри туризму; 

− Положення про лабораторію 

транспортного та ремонтно-технічного 

забезпечення навчального процесу кафедри 

машиновикористання та сервісу технологічних 

систем; 

− Положення про навчально-виробничу 

лабораторію кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії факультету; 

− Положення про навчальну лабораторію 

цивільного захисту кафедри загального 

лісівництва; 

− Положення про навчальну лабораторію 

кафедри експлуатації лісових ресурсів;  

− Положення про навчальну лабораторію 

комп`ютерної техніки і телекомунікацій кафедри 

комп`ютерних технологій і моделювання систем;  

− Положення про навчальну лабораторію 

інформаційно-видавничого забезпечення 

навчального процесу кафедри комп`ютерних 

технологій і моделювання систем; 

− Положення про лабораторію 



комп`ютерних технології кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

Керівникам структурних підрозділів 

ознайомити підлеглих з Положенням про 

підпорядковані підрозділи та передати до відділу 

кадрів університету до 02.12.2019 р. 

49 26.11.2019 р. Затвердити Положення про порядок 

супроводу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення в Житомирському 

національному агроекологічному університеті. 

Демяненко Ю. В. 

50 26.11.2019 р. 1. Затвердити Положення про атестацію 

здобувачів ступеня доктора філософії. 

2. Затвердити Порядок проведення 

попередньої експертизи дисертацій, поданих на 

здобуття ступеня доктора філософії (PhD). 

Романчук Л.Д. 

51 26.11.2019 р. Затвердити Склад редакційної колегії 

журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» 

Скидан О.В. 

52 26.11.2019 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти. Scientific 

Horizons». 2019. № 11 (84). 

Скидан О.В. 

53 26.11.2019 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник 

«Інноваційні технології переробки тваринницької 

сировини та виробництва харчових продуктів», 

підготовлений колективом авторів у складі: 

Славов В. П., Коваленко О. В., Дідух М. І., 

Біденко В. М., Кальчук Л. А., Вербельчук С. П., 

Ковальчук Т. І., Трохименко В. З.   

 

Скидан О.В. 

54 26.12.2019 р. Обрання за конкурсом на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників 

Скидан О.В. 

55 26.12.2019 р. Затвердити Фінансовий план університету на 

2020 рік. 

Скидан О.В., 

Демяненко Ю.В. 

56 26.12.2019 р. Затвердити тематичний план науково-

дослідних робіт університету на 2020 р. 

Романчук Л.Д. 

57 26.12.2019 р. Затвердити ліміт стипендіатів, яким буде 

призначатися академічна стипендія протягом 

2020 року у розмірі 45 %.  

Скидан О.В. 

58 26.12.2019 р. 1. Створити і ввести до штатного розпису 

університету з 01 січня 2020 року: 

1.1. Навчально-науковий центр космічних 

технологій.  

1.2. Лабораторію дистанційного зондування 

Землі навчально-наукового центру космічних 

технологій. 

1.3. Лабораторію робототехніки та штучного 

інтелекту кафедри комп’ютерних технологій і 

моделювання систем факультету обліку та 

фінансів.  

2. Затвердити:  

2.1. Положення про навчально-науковий центр 

космічних технологій;  

Скидан О.В. 



2.2. Положення про лабораторію дистанційного 

зондування Землі навчально-наукового центру 

космічних технологій;  

2.3. Положення про лабораторію робототехніки 

та штучного інтелекту кафедри комп’ютерних 

технологій і моделювання систем факультету 

обліку та фінансів. 

 

59 26.12.2019 р. 1. Перейменувати Центр післядипломної 

освіти у навчально-науковий центр забезпечення 

якості освіти.  

2. Затвердити Положення про навчально-

науковий центр забезпечення якості освіти. 

 

Скидан О.В. 

60 26.12.2019 р. Затвердити та ввести в дію з 27.12.2019 р. 

Положення про конкурсну комісію щодо 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Скидан О.В., 

Бєльчєнко С.В. 

61 26.12.2019 р. Погодити розміщення тимчасово вільних 

грошових коштів 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.  

 

Скидан О.В., 

Савченко Р.О. 

62 26.12.2019 р. Погодити складання екзамену з української 

мови в університеті для здобуття другої вищої 

освіти. 

Скидан О.В., 

Вербельчук С.П. 

63 26.12.2019 р. Уточнити редакцію теми дисертаційної роботи 

ШУЛЯР Аліни Леонідівни з «Генезис української 

чорно-рябої молочної породи поліського 

внутріпородного типу в процесі подальшої 

голштинізації» на «Динаміка господарськи 

корисних ознак корів поліського 

внутрішньопорідного типу української чорно-

рябої молочної породи за вбирного 

схрещування». 

 

Романчук Л.Д. 

64 26.12.2019 р. Змінити наукового керівника аспірантки 3-го 

року навчання з відривом від виробництва 

ЛОГВИНЕНКО Наталії Михайлівни з д.с.-г.н., 

професора Басаргіна В. А. на к.с.-г.н., доцента 

Кривого М. М. у зв’язку зі смертю Басаргіна В. А. 

 

Романчук Л.Д. 

65 26.12.2019 р. Порушити клопотання перед Житомирською 

обласною державною адміністрацією про 

призначення державної нагороди – ордена «За 

Скидан О.В. 



заслуги» ІІІ ступеня директору Будівельного 

коледжу Житомирського національного 

агроекологічного університету 

КСЮКОВСЬКОМУ Владиславу Людвиговичу за 

вагомі досягнення у професійній діяльності та 

багаторічну сумлінну працю 

66 26.12.2019 р. Присвоїти звання почесного професора 

Житомирського національного агроекологічного 

університету художнім керівникам школи 

хореографічного мистецтва «Сонечко» Миха́йлу 

Семе́новичу ГУЗУ́НУ та Тетя́ні Іва́нівні ГУЗУ́Н 

Скидан О.В. 

67 26.12.2019 р. Присвоїти звання почесного професора 

Житомирського національного агроекологічного 

університету Володимиру Іллічу 

ПРИСЯЖНОМУ, к.т.н., старшому науковому 

співробітнику, начальнику Національного центру 

управління та випробувань космічних засобів 

Державного космічного агентства України 

Скидан О.В. 

68 26.12.2019 р. Просити Міністерство освіти і науки України 

призначити: 

– академічну стипендію Президента 

України на ІІ півріччя 2019 – 2020 навчального 

року ЯКУБЕНКО Анні Валеріївні – студентці 2 

року навчання освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Водні біоресурси та 

аквакультури» відповідно до рішення вченої ради 

факультету екології і права; 

– академічну стипендію Президента 

України на ІІ півріччя 2019 –2020 навчального 

року КУДРІ Любові Василівні – студентці 3 року 

навчання освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Облік і оподаткування» відповідно 

до рішення вченої ради факультету обліку та 

фінансів; 

– академічну стипендію Президента 

України на ІІ півріччя 2019 –2020 навчального 

року ЛИМАРЧУКУ Вадиму Володимировичу – 

студенту 2 року скороченого терміну навчання 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності 

«Агрономія» відповідно до рішення вченої ради 

агрономічного факультету; 

– іменну стипендію М. С. Грушевського на ІІ 

півріччя 2019 – 2020 навчального року 

НІКВАШВІЛІ Діані Георгіївні – студентці 2 року 

навчання освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Туризм» відповідно до рішення 

вченої ради фак.-ту економіки та менеджменту. 

 

Скидан О.В. 

69 26.12.2019 р. 1. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Соціально-економічні 

пріоритети сільського розвитку в умовах 

Романчук Л.Д. 



глобалізації економіки та євроінтеграційних 

перспектив України» (держ. 

реєстр. № 0115U007088), науковий керівник 

Зінчук Т.О., період виконання 2015-2019 рр. 

2. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Інклюзивна модель 

сталого розвитку сільських громад в умовах 

євроінтеграційної перспективи (держ. реєстр. 

№ 0117U002519), науковий керівник Зінчук Т.О., 

період виконання 2017-2019 рр. 

3. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Морфологія, 

імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний 

бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх 

діагностика та профілактика» (держ.реєстр. № 

0118U003815), науковий керівник Горальський 

Л.П., період виконання 2018-2019 рр. 

 

70 26.12.2019 р. 1. Виплачувати премії науково-педагогічним 

працівникам університету з 01.01.2020 р. по 

31.12.2020 р.:  

– за публікацію наукових праць у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях, включених до 

наукометричної бази Scopus, які не є перекладами 

з інших мов, у розмірі 6212 грн. за одну працю на 

всіх авторів; 

– за публікацію наукових праць у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 

фахових виданнях, включених до наукометричної 

бази Web of Science, які не є перекладами з інших 

мов, у розмірі 4547 грн. за одну працю на всіх 

авторів; 

 за оформлення патенту на винахід або на 

корисну модель у розмірі 1242 грн. за один патент 

на всіх авторів. 

При оформленні патенту України на 

університет бухгалтерії забезпечити оплату збору 

за подання заявки і проведення експертиз та 

державного мита.   

Скидан О.В. 

71 26.12.2019 р. Затвердити: навчально – тематичну програму 

Житомирського національного агроекологічного 

університету щодо підвищення кваліфікації 

завідувачів та лікарів районних державних 

лікарень ветеринарної медицини, дільничних 

лікарень, дільниць, пунктів та приватних клінік 

ветеринарної медицини  на 2020 рік (обсяг 108 

год.); навчально-тематичну програму 

Житомирського національного агроекологічного 

університету щодо підвищення кваліфікації 

державних ветеринарних інспекторів на 2020 рік 

(обсяг 108 год.).  

Скидан О.В. 

Степаненко Н.І. 



72 26.12.2019 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2019. № 12 (85). 

Романчук Л.Д. 

73 26.12.2019 р. Рекомендувати до друку монографію 

«Агроекологічний стан Житомирського Полісся 

та вплив систем удобрення на родючість ґрунтів, 

забруднених радіонуклідами», автори: 

Трембіцька О. І., Ковальов В. Б., Клименко Т. В., 

Журавель С. В., Федорчук С. Ф.; монографію 

«Енергетична та технологічна ефективність 

мобільних доїльних установок», автори: 

Медведський О. В., Кухарець С. М., Ярош Я. Д., 

Цивенкова Н. М.; монографію «Виробництво і 

використання генераторного газу з 

сільськогосподарської рослинної сировини», 

автори: Ярош Я. Д., Голуб Г. А., Цивенкова Н. М., 

Кухарець С. М., Медведський О.В., Чуба В. В.; 

навчальний посібник «Технологія ресторанної 

справи», автори: Нестерчук І. К., Тищенко С. В., 

Чернишова Т. М., Шевчук Б. Л., Осіпчук А.С.; 

навчальний посібник «Рекреаційні ресурси 

України», автори: Чернишова Т. М., Нестерчук І. 

К., Шевчук Б. Л., Тищенкo С. В., Осіпчук А.С.; 

навчальний посібник «Технологія готельної 

справи», автори: Нестерчук І. К., Тищенко С. В., 

Чернишова Т. М., Шевчук Б.Л., Осіпчук А.С.; 

навчальний посібник «Культурний, етнічний та 

гастрономічний туризм», автори: Нестерчук І. К., 

Шевчук Б. Л.  

Скидан О.В. 

74 27.01.2020 р. Висунути претендента ЧАЙКІНА Олександра 

Валентиновича на здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених.  

Скидан О.В. 

75 27.01.2020 р. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради 

Д 14.083.01 на здобуття наукового ступеня 

доктора/кандидата економічних наук у ЖНАЕУ 

за 2019 р. затвердити.  

Скидан О.В. 

 

76 27.01.2020 р. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 

14.083.02 на здобуття наукового ступеня 

доктора/кандидата сільськогосподарських наук у 

ЖНАЕУ за 2019 р. затвердити. 

Романчук Л.Д. 

77 27.01.2020 р. Атестувати наукові школи університету з 

2018 по 2020 рр. 

Романчук Л.Д. 

78 27.01.2020 р. 1. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Інвентаризація 

об’єктів напіввільного утримання мисливських 

тварин Західного і Центрального Полісся 

України» (держ. реєстр. № 0117U002428), 

науковий керівник Кратюк О. Л., період 

виконання 2017-2019 рр. 

2. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: Моделювання процесів 

управління конкурентоспроможністю 

Романчук Л.Д. 



підприємства (держ. реєстр. № 0116U004553), 

науковий керівник Николюк О.М., період 

виконання 2016-2019 рр. 

3. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Порушення обміну 

речовин та природної резистентності за патології 

продуктивних і дрібних домашніх тварин в 

екологічних умовах Центрального Полісся» 

(держ. реєстр. № 0114U002738), науковий 

керівник Чумаченко В.В., Пінський О.В., період 

виконання 2014-2019 рр. 

4. Затвердити заключний звіт з науково-

дослідної роботи на тему: «Дослідження хімічних 

аспектів екології» (держ. реєстр. №0115U004196), 

науковий керівник Заблоцька О.С., період 

виконання 2015-2020 рр. 

 

79 27.01.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством 

освіти і науки України про перейменування: 

– Будівельного коледжу Житомирського 

національного агроекологічного університету на 

Фаховий коледж будівництва, архітектури та 

дизайну Житомирського національного 

агроекологічного університету; 

–  Технікуму землевпорядкування 

Житомирського національного агроекологічного 

університету на Фаховий коледж геодезії та 

землеустрою Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Скидан О.В., 

Ксюковський В.Л., 

Гончарук О.В. 

80 27.01.2020 р. Акредитаційну справу (акредитація 

первинна) підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

освітньо-професійної програми спеціальності 

191 Архітектура та містобудування 

«Архітектурне проектування та внутрішній 

інтер'єр», галузь знань 19 Архітектура та 

будівництво затвердити.  

Скидан О.В., 

Ксюковський В.Л. 

81 27.01.2020 р. Порушити клопотання перед Житомирською 

обласною державною адміністрацією про 

призначення державної нагороди – почесного 

звання «Заслужений працівник сільського 

господарства України» доктору економічних 

наук, професору, завідувачу кафедри економіки і 

підприємництва ТКАЧУКУ Василю Івановичу. 

 

Скидан О.В. 

82 27.01.2020 р. Порушити клопотання перед Житомирською 

обласною державною адміністрацією про 

призначення державної нагороди – почесного 

звання «Заслужений працівник освіти України» 

кандидату економічних наук, доценту, декану 

факультету економіки та менеджменту 

ОПАЛОВУ Олександру Анатолійовичу.  

Скидан О.В. 



83 27.01.2020 р. Висунути монографію ПЛОТНІКОВОЇ Марії 

Федорівни «Розвиток сільських територій: 

багатофункціональний підхід» до участі у 

конкурсі на здобуття премії Національної 

академії аграрних наук України «За видатні 

досягнення в аграрній науці». 

Скидан О.В. 

84 27.01.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2020. № 13 (86).  

Романчук Л.Д. 

85 27.01.2020 р. Рекомендувати до друку: навчальний посібник 

«Інноваційні інженерні технології виробництва 

продукції тваринництва», підготовлений 

колективом авторів у складі: Дерев’янко Д. А.,  

Сукманюк О. М., Чичилюк С.Б., Дерев’янко О. Д.; 

навчальний посібник «Курсове проектування з 

дисципліни «Технологія виробництва молока і 

яловичини», підготовлений колективом авторів у 

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

І. І., Васильєв Р. О. 

Скидан О.В. 

86 27.02.2020 р. 1.Направити атестаційну справу ФЕДОНЮК 

Тетяни Павлівни до Міністерства освіти і науки 

України щодо присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі екології лісу та безпеки 

життєдіяльності. 

2. Направити атестаційну справу ДИШКАНТ 

Ольги Василівни до Міністерства освіти і науки 

України щодо присвоєння вченого звання доцента 

по кафедрі мікробіології, фармакології та 

епізоотології.  

Скидан О.В. 

Кільніцька О.С. 

87 27.02.2020 р. Фінансовий звіт Житомирського національного 

агроекологічного університету за 2019 рік 

затвердити. 

Скидан О.В. 

Савченко Р.О. 

88 27.02.2020 р. Інформацію про результати освітньої 

діяльності за І семестр 2019–2020 н.р. прийняти 

до відома. 

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 

89 27.02.2020 р. Затвердити Положення щодо освітнього 

процесу:  

 Положення про переведення здобувачів 

вищої освіти  Житомирського національного 

агроекологічного університету на вакантні місця 

державного призначення;  

 Положення про порядок реалізації, 

моніторингу та перегляду освітньої програми; 

 Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній 

освіті; 

 Положення про порядок перезарахування 

результатів навчання; 

 Положення про організацію та 

проведення практики здобувачів вищої освіти; 

 Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 

Степаненко Н.І. 



Положення про порядок запобігання та 

врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом 

інтересів учасників освітнього процесу 

дискримінацією та сексуальними домаганнями. 

90 27.02.2020 р. Затвердити Положення про користування 

студентськими гуртожитками університету 

Мартинчук І.В. 

91 27.02.2020 р. Затвердити Положення про комісію з питань 

надзвичайних ситуацій університету 

Скидан О.В. 

Демяненко Ю.В. 

92 27.02.2020 р 1. Наукову роботу стипендіата Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених 

ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни атестувати.  

2. Звіт з наукової роботи стипендіата 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 

доцента ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни та витяг з 

протоколу засідання вченої ради університету 

про атестацію наукової роботи надіслати до 

Міністерства освіти і науки України. 

Скидан О.В. 

 

93 27.02.2020 р 1. Затвердити Правила прийому на 

навчання до Технікуму землевпорядкування 

Житомирського національного агроекологічного 

університету в 2020 році. 

2. Затвердити Правила прийому на 

навчання до Будівельного коледжу 

Житомирського національного агроекологічного 

університету в 2020 році. 

 

Скидан О.В. 

Гончарук О.В. 

Ксюковський В.Л. 

94 27.02.2020 р. 1. Порушити клопотання перед 

Житомирською обласною державною 

адміністрацією про призначення державної 

нагороди – почесного звання «Заслужений 

працівник освіти України» доктору ветеринарних 

наук, професору, завідувачу кафедри 

мікробіології ГАЛАТЮКУ Олександру 

Євстафійовичу 

2. Порушити клопотання перед 

Житомирською обласною державною 

адміністрацією про призначення державної 

нагороди – почесного звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України» доктору технічних наук, 

професору, завідувачу кафедри процесів, машин 

та обладнання в агроінженерії ГРАБАРУ Івану 

Григоровичу.  

3. Порушити клопотання перед 

Житомирською обласною державною 

адміністрацією про призначення державної 

нагороди – почесного звання «Заслужений 

економіст України» доктору економічних наук, 

академіку Академії економічних наук України, 

професору кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту ЦАЛЬ-ЦАЛКУ Юзефу 

Сигізмундовичу.  

Скидан О.В. 



95 27.02.2020 р. 1. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ДЕГТЯРЬОВА Василя 

Володимировича, доктора сільськогосподарських 

наук, професора для обрання його членом-

кореспондентом НААНУ за  спеціальністю 

«Агрономія (ґрунтова мікробіологія)». 

2. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру Дороша Йосипа 

Мирославовича, доктора економічних наук для 

обрання його членом-кореспондентом НААНУ за  

спеціальністю «Землеустрій та кадастр». 

3. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ІБАТУЛЛІНА Шаміля 

Ільдусовича, доктора  економічних наук, 

старшого наукового співробітника, член-

кореспондента Інституту гідробіології 

Національної академії аграрних наук України для 

обрання його дійсним членом (академіком) 

Національної академії аграрних наук України за  

спеціальністю «Економіка 

природокористування». 

4. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ІВАНИШИНА 

Володимира Васильовича, доктора економічних 

наук, ректора Подільського державного аграрно-

технічного університету, професора, заслуженого 

працівника сільського господарства України для 

обрання його членом-кореспондентом НААНУ за  

спеціальністю «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 

діяльності)». 

5. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру МОСКАЛЕНКА 

Анатолія Михайловича, доктора економічних 

наук, заслуженого економіста України, директора 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва Національної 

академії аграрних наук України для обрання його 

членом-кореспондентом НААНУ за  

спеціальністю «Економіка 

природокористування». 

Скидан О.В. 

96 27.02.2020 р. 6. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ОЛІЙНИКА Олександра 

Васильовича, доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри фінансів 

Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва для обрання 

його членом-кореспондентом НААНУ за  

спеціальністю «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 

діяльності)». 

 

Скидан О.В. 



97 27.02.2020 р. 7. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ПАТИКИ Миколи 

Володимировича, доктора сільськогосподарських 

наук,  для обрання його дійсним членом 

(академіком) Національної академії аграрних наук 

України за спеціальністю «Агрономія (ґрунтова 

мікробіологія)». 

8. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру РОЖКОВА Артура 

Олександровича, доктора сільськогосподарських 

наук, професора, завідувача кафедри 

рослинництва для обрання його членом-

кореспондентом Національної академії аграрних 

наук України за  спеціальністю «Агрономія 

(рослинництво)». 

 

9. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру ТАРАРІКО Юрія 

Олександровича, доктора сільськогосподарських 

наук для обрання його дійсним членом 

(академіком) Національної академії аграрних наук 

України за спеціальністю «Агрономія 

(сільськогосподарські меліорації)». 

10. За результатами відкритого 

голосування підтримати кандидатуру ТУРЕНКА 

Володимира Петровича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора для 

обрання його членом-кореспондентом 

Національної академії аграрних наук України за  

спеціальністю «Захист і карантин рослин».  

11. За результатами відкритого 

голосування підтримати кандидатуру 

УЛЬЯНЧЕНКА Олександра Вікторовича, доктора 

економічних наук, професора, члена-

кореспондента НААН України, ректора 

Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва для обрання 

його дійсним членом (академіком) Національної 

академії аграрних наук України за спеціальністю 

«Економіка та управління національним 

господарством (агропромисловий комплекс)».   

12. За результатами відкритого 

голосування підтримати кандидатуру 

УШКАЛОВА Валерія Олександровича, доктора 

ветеринарних наук, професора для обрання його 

академіком Національної академії аграрних наук 

України за напрямком – «Ветеринарна 

медицина». 

 

Скидан О.В. 

98 27.02.2020 р. 1. Здійснювати виплати премій з 

01.03.2020 р. науковим керівникам: переможців ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

Скидан О.В. 

Савченко Р.О. 



наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; 

переможців ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та 

спеціальностей серед студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у 

такому розмірі:  

– за І місце – 12600 грн.; 

– за ІІ місце – 11350 грн.; 

– за ІІІ місце – 10100 грн. 

2. Виплачувати премії науково-педагогічним 

працівникам університету з 01.03.2020 р.  

– за публікацію наукових праць у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus, Web of science, які не 

є перекладами з інших мов, у розмірі 10100 грн. 

за одну працю на всіх авторів; 

– за оформлення патенту на винахід або 

на корисну модель у розмірі 3800 грн. на всіх 

авторів. 

3. При оформленні патенту України на 

університет бухгалтерії забезпечити оплату збору 

за подання заявки і проведення експертиз та 

державного мита.   

Виплачувати премії науково-педагогічним 

працівникам університету з 01.03.2020 р. за 

присудження наукового ступеня доктора наук у 

розмірі 18900 грн, доктора філософії (кандидата 

наук)  у розмірі 10100 грн. 

99 27.02.2020 р. Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії МЕЛЬНИЧУКА Олександра Павловича 

з «Ефективність використання зерносумішей на 

основі люпину і тритикале в годівлі тварин у зоні 

Полісся» на «Використання тритикале у складі 

зерносумішей для бугайців та молодняку свиней 

на відгодівлі в умовах Полісся України». 

Романчук Л.Д. 

100 27.02.2020 р. 1. Уточнити редакцію теми дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук ПРУСА Василя 

Миколайовича з «Фізіологічне обґрунтування 

засобів та методів корекції статевого циклу у 

корів» на «Обґрунтування засобів та методів 

корекції статевого циклу у корів». 

2. Призначити науковим керівником  

кандидата ветеринарних наук, доцента, декана 

факультету ветеринарної медицини Ревунця А. С. 

 

Романчук Л.Д. 

101 27.02.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2020. № 2 (87) та № 3 (88).  

 

Романчук Л.Д. 



102 27.02.2020 р. Навчальний посібник «Генетико-

популяційні прийоми розведення тварин», 

підготовлений колективом авторів у складі 

Пелехатий М. С., Піддубна Л. М., Кучер Д. М., 

Кочук-Ященко О. А. рекомендувати до друку. 

Скидан О.В. 

103 27.02.2020 р. Монографію Яроша Я. Д. «Енергетична 

автономність агроекосистем» рекомендувати до 

друку. 

Романчук Л.Д. 

104 27.02.2020 р. Монографію «Екологічна оцінка стану 

атмосферного повітря в зоні розташування 

птахокомплексів», підготовлену колективом 

авторів у складі: Никитюк П. А., Никитюк Ю. А., 

Лесь А. В., Никитюк А. Ю. рекомендувати до 

друку. 

Романчук Л.Д. 

105 11.03.2020 р. Керуючись Законом України «Про вищу 

освіту», Положення про вчену раду університету 

зі складу вченої ради університету вивести за 

посадою ТУРКА В. М. у зв’язку із звільненням з 

посади декана факультету лісового господарства 

та виборних представників з числа студентів 

КОГУТЯ В.О. і ШАРОБОКОВУ Є. В. у зв’язку з 

проходженням закордонної практики та 

ВЕРХОВЛЮК З. С., ГРУБНИК Є. Б., 

СВЕНТОЗЕЛЬСЬКУ Н. О. – із завершенням 

навчання в університеті. Ввести до складу вченої 

ради: ВИШНЕВСЬКОГО А. В., в. о. декана 

факультету лісового господарства; виборних 

представників від студентів: АНДРІЙЧУК Я. А.,  

ЛЮХ К. А., ІВАНОВУ А. О., ОБИХОД К. М., 

СТРАМЕДЛОВСЬКОГО В.В.,  

  Скидан О.В. 

Кільніцька О.С. 

106 11.03.2020 р. Проєкт Статуту Поліського національного 

університету (нова редакція) затвердити та подати 

його на погодження Конференції трудового 

колективу університету. 

Скидан О.В. 

Сус Ю.Ю. 

107 11.03.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством 

освіти і науки України про перейменування: 

– Будівельного коледжу Житомирського 

національного агроекологічного університету на 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж будівництва, архітектури та дизайну 

Поліського національного університету»; 

–  Технікуму землевпорядкування 

Житомирського національного агроекологічного 

університету на Відокремлений структурний 

підрозділ «Фаховий коледж геодезії та 

землеустрою Поліського національного 

університету». 

Скидан О.В. 

Ксюковський В.Л. 

Гончарук О.В. 

108 11.03.2020 р. За результатами відкритого голосування 

підтримати кандидатуру:  

БЕЯ Романа Васильовича, доктора історичних 

наук, старшого наукового співробітника для 

обрання його членом-кореспондентом 

Скидан О. В. 



Національної академії аграрних наук України за 

спеціальністю «Історія та археологія (історія 

сільськогосподарської науки)»; 

КУРГАКА Володимира Григоровича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора, 

академіка Української технологічної академії, 

головного наукового співробітника відділу 

кормовиробництва Національного наукового 

центру  «Інститут землеробства НААНУ» для 

обрання його членом-кореспондентом 

Національної академії аграрних наук України за  

спеціальністю «Агрономія (насінництво, 

кормовиробництво і луківництво)»; 

 СЛЮСАРЯ Івана Тимофійовича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора, 

головного наукового співробітника відділу 

сівозмін і землеробства на меліорованих землях 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

заслуженого діяча науки і техніки України для 

обрання його членом-кореспондентом НААНУ за  

спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські 

меліорації)»; 

ТКАЧЕНКА Миколи Адамовича, доктора 

сільськогосподарських наук, заступника 

директора з наукової роботи Національного 

наукового центру «Інститут землеробства НААН» 

для обрання його членом-кореспондентом 

НААНУ за спеціальністю «Агрономія 

(сільськогосподарські меліорації)»; 

МАРТИНЮКА Івана Васильовича, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого наукового 

співробітника, завідувача відділу сівозмін і 

землеробства на меліорованих землях 

Національного наукового центру «Інститут 

землеробства НААНУ» для обрання його членом-

кореспондентом Національної академії аграрних 

наук України за  спеціальністю «Агрономія 

(землеробство, агрохімія)»; 

НИКИТЮКА Олександра Андрійовича, 

доктора технічних наук, професора для обрання 

його членом-кореспондентом Національної 

академії аграрних наук України за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування 

(метрологія, стандартизація та сертифікація 

сільськогосподарської продукції)»; 

КРИВЕНКА Миколи Яковича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора, 

професора кафедри годівлі тварин та технології 

кормів ім. П.Д.  Пшеничного Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України для участі у конкурсі на заміщення 

вакантної посади члена-кореспондента 



Національної академії аграрних наук України за 

спеціальністю «Зоотехнія: годівля тварин і 

технологія кормів»; 

ЮХНОВСЬКОГО Василя Юрійовича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора для 

обрання його членом-кореспондентом 

Національної академії аграрних наук України за  

спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські 

меліорації)»;  

ШАТКОВСЬКОГО Андрія Петровича, 

доктора сільськогосподарських наук, головного 

наукового заступника директора з наукової 

роботи Інституту водних проблем і меліорації 

НААН для обрання його членом-кореспондентом 

НААНУ за  спеціальністю «Агрономія 

(сільськогосподарські меліорації)»; 

САХНЮКА Володимира Володимировича, 

доктора ветеринарних наук, професора, декана 

факультету ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного аграрного 

університету для обрання його членом-

кореспондентом НААНУ за  спеціальністю 

«Ветеринарна медицина (мікроелементози 

тварин)»; 

СТАШУКА Василя Андрійовича, доктора 

технічних наук, професора, члена-кореспондента 

НААНУ для обрання його дійсним членом 

(академіком)  Національної академії аграрних 

наук України за  спеціальністю «Агрономія 

(сільськогосподарські меліорації)»; 

ВЕЛИЧКА Володимира Андрійовича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора, члена-

кореспондента НААН для обрання його дійсним 

членом (академіком)  НААНУ за  спеціальністю 

«Агрономія (агроґрунтознавство – картографія 

ґрунтів)»; 

ЯНСЕ Лілії Амінівни, доктора біологічних 

наук, заступника академіка-секретаря Відділення 

землеробства, меліорації та механізації НААНУ, 

члена-кореспондента НААНУ для обрання її 

дійсним членом (академіком)  Національної 

академії аграрних наук України за  спеціальністю 

«Агрономія (ґрунтова мікробіологія)»; 

ХАРЕБИ Олени Василівни, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого наукового 

співробітництва для обрання її членом-

кореспондентом Національної академії аграрних 

наук України за  спеціальністю «Агрономія 

(овочівництво)»; 

ДАНЧУКА Вячеслава Володимировича, 

доктора сільськогосподарських наук, професора 

щодо участі у конкурсі на заміщення вакансії 



члена-кореспондента Національної академії 

аграрних наук України за спеціальністю 

«Ветеринарна медицина (мікроелементози 

тварин)»; 

БОГАЧА Миколи Володимировича, доктора 

сільськогосподарських наук, професора щодо 

участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-

кореспондента Національної академії аграрних 

наук України за спеціальністю «Ветеринарна 

медицина (паразитологія)»; 

РЄЗНІК Надії Петрівни, доктора економічних 

наук, професора щодо участі у конкурсі на 

заміщення вакансії члена-кореспондента 

Національної академії аграрних наук України за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; 

ЗАБУРАННОЇ Лесі Валентинівни, доктора 

економічних наук, професора щодо участі у 

конкурсі на заміщення вакансії члена-

кореспондента Національної академії аграрних 

наук України за спеціальністю «Економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». 

109 11.03.2020 р. Порушити клопотання про представлення до 
нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
КСЮКОВСЬКОГО Владислава Людвиговича, 
директора Будівельного коледжу ЖНАЕУ (наразі 
заклад проходить процедуру перейменування на 
Фаховий коледж будівництва, архітектури та 
дизайну Поліського національного університету). 

Скидан О.В. 

110 11.03.2020 р. 1. Реорганізувати факультет екології і права 

шляхом виділення із його складу кафедри 

правознавства. 

2. Реорганізувати факультет економіки та 

менеджменту  шляхом виділення із його складу 

кафедри економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління. 

3. Реорганізувати факультет обліку та 

фінансів шляхом виділення із його складу 

кафедри суспільних наук. 

4. Створити факультет права, публічного 

управління та національної безпеки шляхом 

об’єднання кафедри правознавства, кафедри 

економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління, кафедри суспільних наук. 

5. Створити факультет лісового господарства 

та екології шляхом злиття факультету екології і 

права та факультету лісового господарства.   

6. Начальнику планово-фінансового відділу 

Денисовій Л. О. внести відповідні зміни до 

штатного розпису та організаційної структури 

університету. 

 

Скидан О.В. 



111 11.03.2020 р. Відрахувати з аспірантури аспіранта першого 

року навчання з відривом від виробництва зі 

спеціальності 101 «Екологія» РОМАНЮКА 

Євгенія Анатолійовича у зв’язку з сімейними 

обставинами.  

Романчук Л.Д. 

112 11.03.2020 р. Затвердити звіт про науково-дослідну 

роботу «Теорія і методологія розвитку 

страхового ринку в аграрній сфері», науковий 

керівник: д.е.н., доцент ВІЛЕНЧУК 

Олександр Миколайович, державний 

реєстраційний номер 0116U004552, період 

виконання: 02.2016 р. – 03.2020 р.   

Романчук Л.Д. 

113 11.03.2020 р. Перенести захід «День кар’єри ЄС» з 

18.03.2020 р. на травень 2020 року, керуючись 

рішенням позачергового засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій м. Житомира 

№7 від 2 березня 2020 р. 

Скидан О.В. 

114 11.03.2020 р. Рекомендувати до друку монографію 

Махоріна Г.Л. «Родина Рильських» 

Романчук Л.Д. 

115 30.04.2020 р. Обрання за конкурсом на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників університету, 

оголошеного в газеті «Житомирщина» від 

03.03.2020 р.  

Скидан О.В. 

116 30.04.2020 р. 1. Направити атестаційну справу 

ГУРАЛЬСЬКОЇ Світлани Василівни до 

Міністерства освіти і науки України щодо 

присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

анатомії і гістології.  

2. Направити атестаційну справу 

МАРКОВА Федора Федоровича до Міністерства 

освіти і науки України щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі таксації лісу та 

лісовпорядкування.  

3. Направити атестаційну справу ЧЕРНИША 

Романа Федоровича до Міністерства освіти і 

науки України щодо присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі правознавства.  

Скидан О.В. 

Кільніцька О.С. 

117 30.04.2020 р. 1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2020 р. 

освітньо-професійні програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти (додаток 1). 

2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2020 р. 

освітньо-професійні програми та навчальні плани 

підготовки здобувачів освітнього ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» (додаток 2). 

3. Завідувачу кафедри комп’ютерних 

технологій і моделювання систем Бродському 

Ю. Б. забезпечити оприлюднення освітньо-

професійних програм на сайті університету (до 

20.05.2020 р.).  

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 



118 30.04.2020 р. 1. Затвердити та ввести в дію з 

01.05.2020р. Положення про комісію з питань 

етики та академічної доброчесності 

Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

2. Деканам факультетів надати витяг з 

протоколу засідання вчених рад факультетів 

ученому секретарю КІЛЬНІЦЬКІЙ О. С. про 

обрання по одному представнику від науково-

педагогічного персоналу та студентів до складу 

комісії з питань етики та академічної 

доброчесності університету до 20.05.2020 р. 

3. Завідувачу аспірантури та докторантури 

МЕЛЬНИК Н. В. надати ученому секретарю 

КІЛЬНІЦЬКІЙ О. С. кандидатуру представника 

від аспірантів і докторантів до складу комісії з 

питань етики та академічної доброчесності 

університету  до 20.05.2020 р. 

4. Ученому секретарю КІЛЬНІЦЬКІЙ О. С. 

підготувати проєкт наказу про склад комісії з 

питань етики та академічної доброчесності 

університету  до 21.05.2020 р. 

Скидан О.В. 

119 30.04.2020 р. Надати академічну відпустку аспірантці 

четвертого року навчання з відривом від 

виробництва ВАСЕЙКІНІЙ Юлії Георгіївні у 

зв’язку з станом здоров’я.  

Романчук Л.Д. 

120 30.04.2020 р. Змінити наукового керівника  ГЛУХОВОЇ 

Наталії Миколаївни на доктора ветеринарних 

наук, професора, завідувача кафедри анатомії і 

гістології Горальського Л. П. у зв’язку зі смертю 

доктора ветеринарних наук, професора 

Калиновського Г. М.  

Романчук Л.Д. 

121 30.04.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти. Scientific 

Horizons». 2020. № 4 (89).  

Романчук Л.Д. 

122 30.04.2020 р. Рекомендувати до друку збірник матеріалів 

доповідей учасників VIII Міжнародної науково-

практичної конференції «Органічне виробництво 

і продовольча безпека» (21-22 травня 2020 р.). 

Романчук Л.Д. 

123 30.04.2020 р. Рекомендувати до друку збірник наукових 

праць ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми виробництва і переробки 

продовольчої сировини та якість і безпечність 

харчових продуктів» (14-15 травня 2020 р.). 

Романчук Л.Д. 

124 27.05.2020 р. Інформацію про стан, проблеми та 

перспективи розвитку ботанічного саду 

університету прийняти до відома. 

Романчук Л.Д. 

125 27.05.2020 р. 1. Керівнику навчально-наукового центру 

УСЮК Т. В. спільно з деканами факультетів 

розробити графік перегляду та погодження 

освітніх програм та навчальних планів з 

підготовки здобувачів вищої освіти за 

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 



спеціальностями університету на 2020/2021 н. р. 

2. Гарантам ОПП, завідувачам кафедр 

спільно з керівником навчально-наукового центру 

УСЮК Т. В. переглянути освітні програми та 

навчальні плани з підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальностями на 2020/2021 н. р. за 

графіком (до 12 червня 2020 р.) та подати їх на 

затвердження вченої ради університету.   

3. Внести зміни до освітньої програми та 

навчальних планів з підготовки здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Туризм» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальності 242 «Туризм» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти 2019 року 

вступу. 

126 27.05.2020 р. 1. Затвердити Правила прийому для здобуття 

вищої освіти в Житомирському національному 

агроекологічному університеті в 2020 році зі 

змінами. 

2. Завідувачу кафедри комп’ютерних 

технологій і моделювання систем 

БРОДСЬКОМУ Ю. Б. забезпечити 

оприлюднення Правил на сайті університету (до 

01.06.2020 р.).  

Скидан О.В., 

Вербельчук С.П. 

127 27.05.2020 р. За результатами відкритого голосування 

висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень 

України: ГОРАЛЬСЬКОГО Леоніда Петровича, 

доктора ветеринарних наук, професора,  

заслуженого діяча науки і техніки України, 

завідувача кафедри анатомії і гістології за 

напрямом наукової та науково-технічної 

діяльності – секція біології, медицини та аграрних 

наук; ГУРАЛЬСЬКУ Світлану Василівну, доктора 

ветеринарних наук, доцента,  професора кафедри 

анатомії і гістології за напрямом наукової та 

науково-технічної діяльності – секція біології, 

медицини та аграрних наук; ДАНКЕВИЧА 

Віталія Євгеновича, доктора економічних наук, 

доцента,  професора кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції 

за напрямом наукової та науково-технічної 

діяльності – секція соціальних та гуманітарних 

наук; ЖИТОВУ Олену Петрівну, доктора 

біологічних наук, доцента,  завідувача кафедри 

екології лісу та безпеки життєдіяльності за 

напрямом наукової та науково-технічної 

діяльності – секція біології, медицини та аграрних 

наук; КОТЮК Людмилу Анатоліївну, доктора 

біологічних наук, доцента,  завідувача кафедри 

загальної екології за напрямом наукової та 

науково-технічної діяльності – секція біології, 

Скидан О.В. 



медицини та аграрних наук;  ФЕДОНЮК Тетяну 

Павлівну, доктора сільськогосподарських наук, 

професора,  керівника навчально-наукового 

центру екології та охорони навколишнього 

середовища за напрямом наукової та науково-

технічної діяльності – секція природничих, 

технічних наук та математики.  

128 27.05.2020 р. Затвердити Положення про здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг шляхом 

використання електронної системи закупівель; 

Положення про тендерний комітет; Порядок 

взаємодії між структурними підрозділами під час 

планування та проведення закупівель; Положення 

про уповноважену особу. 

Скидан О.В. 

Демяненко Ю.В. 

129 27.05.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2020 р. 

освітньо-професійну програму «Захист здоров’я 

рослин» підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» в межах 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

Скидан О.В. 

130 27.05.2020 р. Скоригувати редакцію теми дисертаційної 

роботи МОЖАРІВСЬКОЇ Інни Анатоліївни з 

«Агроекологічна оцінка вирощування 

малопоширених енергетичних культур для 

виробництва біопалива на забруднених 

радіонуклідами територіях Полісся України» на 

«Агроекологічна оцінка вирощування 

енергетичних культур в умовах радіоактивного 

забруднення Полісся України».  

Романчук Л.Д. 

131 27.05.2020 р. Скоригувати редакцію теми дисертаційної 

роботи ЛОПАТЮКА  Олександра Валерійовича з 

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки 

сільського населення Полісся України у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС» на 

«Оцінка екологічних та соціально-економічних 

умов проживання сільського населення Полісся 

України у віддалений період після аварії на 

ЧАЕС».  

Романчук Л.Д. 

132 27.05.2020 р. Просити Житомирську міську раду 

призначити стипендію  міського голови таким 

студентам університету: 

 РЕВУНЕЦЬ Валентині Анатоліївні, 

студентці 2 курсу скороченого терміну навчання 

освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 

«Ветеринарна медицина»; 

 ІВАНЮК Дарії Ігорівні, студентці 3 

курсу освітнього ступеня бакалавр, спеціальність  

«Міжнародні економічні відносини»; 

 ЄЗЕРСЬКОМУ Вадиму Юрійовичу, 

студенту 4 курсу освітнього ступеня бакалавр, 

спеціальність «Геодезія та землеустрій»; 

 КУРОВСЬКОМУ Олександру 

Скидан О.В. 



Єгоровичу, студенту 1 курсу скороченого терміну 

навчання освітнього ступеня бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

 ЗЕЛІНСЬКОМУ  Данилу Віталійовичу, 

студенту 2 курсу освітнього ступеня бакалавр, 

спеціальність  «Право». 

133 27.05.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2020. № 5 (90).  

Романчук Л.Д. 

134 27.05.2020 р. Рекомендувати до друку: збірник матеріалів 

IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Біоенергетичні системи» (29 травня 2020 р.); 

збірник наукових статей за матеріалами VІІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні 

тенденції розбудови правової держави в Україні 

та світі» : (Житомир, 19 березня 2020 р.) / Мін-во 

освіти і науки України ; Жит. нац. 

агроекологічний ун-т. Житомир, 2020. 330 с. 

Романчук Л.Д. 

135 24.06.2020 р. 1. Ввести в дію з 01.09.2020 р.:   

 освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

(додаток 1); 

 освітньо-наукові програми підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти (додаток 2). 

 навчальні плани для вступників 2020 р. 

та індивідуальні навчальні плани на 2020-

2021 навчальний рік для здобувачів вищої освіти 

за освітніми ступенями бакалавра і магістра, 

освітньо-науковим ступенем доктора філософії 

денної та заочної форм навчання.     

2. Затверджені раніше освітні програми і 

навчальні плани за відповідними спеціальностями 

та рівнями вищої освіти залишаються чинними і 

діють до завершення навчання тих здобувачів, які 

були зараховані до 01.09.2020 р. 

3. Гарантам подати до 07.07.2020 р. освітні 

програми підготовки здобувачів за рівнями вищої 

освіти до навчально-наукового центру (в 

електронному та паперовому вигляді) та до 

навчально-наукового центру забезпечення якості 

освіти (в електронному вигляді). 

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 

136 24.06.2020 р 1. Керуючись Законом України «Про вищу 

освіту» затвердити альбом форм документів 

системи управління якістю щодо провадження 

освітньої діяльності в університеті та відповідно 

до вимог стандарту ДСТУ ІSО 9001 : 2015. 

2. Керівнику навчально-наукового центру 

УСЮК Т. В. забезпечити впровадження нових 

форм документів з 01.09.2020 р.  

Скидан О.В. 

Усюк Т.В. 



137 24.06.2020 р. 1. Інформацію про формування та розвиток 

системи забезпечення якості вищої освіти 

прийняти до відома та враховувати у подальшій 

діяльності університету. 

2. Керівнику навчально-наукового центру 

забезпечення якості освіти Степаненко Н. І. 

провести методичний семінар для гарантів 

освітньо-професійних програм та завідувачів 

випускових кафедр щодо формування та 

розвитку системи забезпечення якості вищої 

освіти. 

 

Скидан О.В., 

Степаненко Н.І.  

138 24.06.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 01.07.2020 р. 

–  навчально-тематичну програму з 

дисципліни «Культура української мови»;  

–  загальну професійну (сертифікатну) 

програму «Антикорупційна політика в системі 

національної безпеки»;  

–  загальні короткострокові програми 

підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та 

забезпечення доброчесності»; «Комунікація та 

взаємодія»;  

–  спеціальну короткострокову програму 

підвищення кваліфікації «Розвиток міжнародного 

зеленого туризму в ОТГ». 

 

Скидан О.В., 

Степаненко Н.І. 

139 24.06.2020 р. Звіт про роботу комісії з академічної 

доброчесності Житомирського національного 

агроекологічного університету за 2018-2020 рр. 

затвердити. 

Скидан О.В. 

Кільніцька О.С. 

140 24.06.2020 р. Скоригувати редакцію теми дисертаційної 

роботи ФІТІСОВА Андрія Миколайовича на 

«Ефективність екологічного менеджменту 

лісопромислового комплексу України». 

 

Романчук Л.Д. 

141 24.06.2020 р. За результатами відкритого голосування 

висунути на конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень 

України ГРАБАРА Івана Григоровича, доктора 

технічних наук, професора, завідувача кафедри 

процесів, машин і обладнання в агроінженерії за 

напрямом наукової та науково-технічної 

діяльності – секція природничих, технічних наук 

та математики.  

 

Скидан О.В. 

142 24.06.2020 р. Порушити клопотання до Житомирської 

обласної ради про нагородження відзнакою 

«Честь і слава Житомирщини» ОПАНАСЮКА 

Федора Григоровича, завідувача кафедри 

фізичного виховання. 

Скидан О.В. 

143 24.06.2020 р. За результатами відкритого голосування 

підтримати щодо участі в конкурсі роботу 

Романчук Л.Д. 



«Розробка комплексу новітніх методів 

дослідження стану та поетапного 

ребальзамування тіла М.І. Пирогова» авторського 

колективу у складі: проф. Гумінського Ю. Й., 

проф. Мельника О. П., член-кореспондена НАМН 

України Проданчука М. Г., проф. Ткача Г. Ф., 

доц. Гриценка С. І., вченого секретаря 

Національного музею-садиби ім. Пирогова 

Гайдукова В.О., старших викладачів 

Стельмащука П. О. та Залевського Л. Л. висунутої 

Вінницьким національним медичним 

університетом ім. М.І. Пирогова на здобуття 

Державної премії України в галузі науки і техніки 

у 2020 році. 

144 24.06.2020 р Просити управління освіти і науки 
Житомирської обласної адміністрації призначити 

на 2020-2021 навчальний рік стипендію імені 

 В.М. Кавуна: 

 ВАСЯКУ Владиславу Юрійовичу – 

студенту 3 курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва»; 

 ШИКИРАВІЙ Каріні Олександрівні – 

студентці 4 курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини». 

Просити управління освіти і науки 

Житомирської обласної адміністрації призначити 

на 2020-2021 навчальний рік стипендію імені 

М.Т. Бакки СОЛОВ’Ю Єгору Петровичу – 

студенту 2 курсу скороченого терміну навчання, 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності 

«Захист і карантин рослин». 

Скидан О.В. 

145 24.06.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку 

науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific 

Horizons». 2020. № 6 (91).  

 

Романчук Л.Д. 

146 24.06.2020 р. Рекомендувати до друку: навчальний 

посібник «Органічні добрива» за ред. 

Журавля С.В.; збірник тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Пріоритетні 

напрями розвитку економіки: наукові дискусії», 

22 травня 2020 року; збірник тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Водні і наземні 

екосистеми та збереження їх різноманіття – 

2020», 3-5 червня 2020 року; матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Туризм: міжнародний досвід та 

національні пріоритети», 22 травня 2020 р. 

Скидан О.В. 

Романчук Л.Д. 

 


