ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора Житомирського
національного агроекологічного
університету від 07.02.12 р. № 22
із змінами та доповненнями
Склад вченої ради
Житомирського національного агроекологічного університету
1. СКИДАН
Олег Васильович

– ректор університету, д.е.н., професор, голова
вченої ради

2. ЦАЛЬ-ЦАЛКО
Юзеф Сигізмундович

– проректор з навчальної роботи,
професор, заступник голови вченої ради

3. КІЛЬНІЦЬКА
Олена Сергіївна

– доцент кафедри економіки і підприємництва,
к.е.н., доцент, учений секретар

4. АНДРІЙЧУК
Валерій Федорович

– директор Інституту післядипломної освіти та
дорадництва, к.с.-г.н., доцент

5. АНДРОСОВИЧ Юрій
Володимировича

– голова студентської ради факультету економіки
та менеджменту

6. БРУШУК Вадим
Олегович

– голова студентської ради факультету екології і
права

7. БУРЛАКА
Віктор Анатолійович

– завідувач кафедри годівлі тварин і технології
кормів, д.с.-г.н., професор

8. ВАХНІЦЬКИЙ
Михайло Миколайович

– голова студентської ради факультету лісового
господарства, магістрант

9. ГОНЧАРУК
Олександр Васильович

– директор
ЖНАЕУ

10. ГОРАЛЬСЬКИЙ
Леонід Петрович

– директор Науково-інноваційного інституту
тваринництва та ветеринарії, завідувач кафедри
анатомії і гістології, д.вет.н., професор

11. ГРАБАР Іван
Григорович

Технікуму

д.е.н.,

землевпорядкування

завідувач кафедри процесів, машин
обладнання в агроінженерії, д.т.н., професор

і

12. ГУЗІЙ
Анатолій Ількович

– завідувач
кафедри
експлуатації
ресурсів, д.с.-г.н., професор

лісових

13. ДАНКЕВИЧ Євген
Михайлович

– декан факультету екології і права, директор
Науково-інноваційного інституту екології та
лісу, д.е.н., доцент

14. ДЕМА
Дмитро Іванович

– завідувач кафедри фінансів і кредиту, к.е.н.,
професор

15. ДЕМЯНЕНКО Юрій
Володимирович

– проректор з питань економічного розвитку та
безпеки

16. ДОВГІЙ
Юрій Юрійович

– завідувач
кафедри
паразитології,
ветсанекспертизи та зоогігієни, д.вет.н.,
професор

17. ДУБОВИЙ
Володимир Іванович

– завідувач кафедри загальної екології, д.с.-г.н.,
професор

18. ЖУРАВЛЬОВ
Валерій Пилипович

завідувач кафедри вищої
математики, д.ф.-м.н., доцент

та

прикладної

19. ЗАБЛОЦЬКА
Ольга Сергіївна
20. ЗАГУРСЬКИЙ
Йосип Владиславович

завідувач кафедри хімії, д.пед.н., професор
– головний інженер

21. ЗІНОВЧУК
Віталій Володимирович

– завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор

22. ЗІНЧУК
Тетяна Олексіївна

– завідувач
кафедри
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності,
д.е.н.,
професор

23. ІВАНЮК Ольга
Сергіївна

– голова студентської ради факультету обліку та
фінансів

24. ІГНАТЮК
Марина Вікторівна

– директор наукової бібліотеки

25. КАЛИНОВСЬКИЙ
Григорій Миколайович

завідувач кафедри
д.вет.н., професор

акушерства

26. КОВАЛЬЧУК
Олександр Дмитрович
27. КРИВИЙ
Михайло Миколайович

– докторант, к.е.н., доцент

28. КРИВОБОЧЕК
Микола Миколайович

– голова студентської ради факультету інженерії
та енергетики

29. КСЮКОВСЬКИЙ
Владислав Людвігович

– директор Будівельного коледжу ЖНАЕУ

30. ЛЕВКІВСЬКА
Юлія Володимирівна

– голова студентської
факультету

31. ЛОПАТЮК
Олександр Валерійович

– голова первинної профспілкової організації
студентів, аспірант

– декан технологічного
доцент

і

хірургії,

факультету,

к.с.-г.н.,

ради

агрономічного

2

32. МАСЛОВСЬКА
Людмила Цезарівна

– професор кафедри менеджменту організацій і
адміністрування ім. М. П. Поліщука, д.е.н.,
професор

33. МАРТИНЧУК Іван
Володимирович

– проректор з науково-педагогічної роботи,
соціального і гуманітарного розвитку, к.е.н.

34. МИКИТЮК
Валерій Мар'янович

– завідувач кафедри аналізу і статистики ім.
І. В. Поповича, д.е.н., професор

35. МОЙСІЄНКО
Віра Василівна

– завідувач
професор

36. МОРОЗ Юлія
Юзефівна
37. МУЛЯР
Олександр Дмитрович
38. НАДТОЧІЙ
Петро Петрович

кафедри

рослинництва,

д.с.-г.н.,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту, д.е.н., професор
– декан факультету інженерії та енергетики, к.с.г.н., доцент
завідувач кафедри охорони
довкілля та
збалансованого природокористування, д.с.-г.н.,
професор

39. ОПАЛОВ
Олександр Анатолійович

– декан факультету економіки та менеджменту,
к.е.н., доцент

40. ПЕЛЕХАТИЙ
Микола Сергійович

– завідувач кафедри розведення, генетики тварин
та біотехнології, д.с.-г.н., професор

41. РЕВУНЕЦЬ
Анатолій Степанович

– декан факультету
к.вет.н., доцент

42. РОМАНЮК Євген
Анатолійович

– голова
студентської
ради
університету,
магістрант за спеціальністю «технологія
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва»

ветеринарної

медицини,

43. РОМАНЮК
Неля Йосипівна

професор кафедри суспільних наук, д.і.н.,
доцент

44. РОМАНЧУК
Людмила Донатівна

проректор з наукової роботи та інноваційного
розвитку, д.с.-г.н., професор

45. САЮК Олександр
Анатолійович

– декан агрономічного
доцент

факультету,

к.с.-г.н.,

46. СІРИК
Юлія Юріївна

– голова
студентської
ветеринарної медицини

47. СЛАВОВ
Володимир Петрович

– завідувач кафедри технології переробки та
якості продукції тваринництва, д.с.-г.н.,
професор

к.

ради

факультету
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48. СТЕПУРА
Максим Олександрович
49. СУЛІМЕНКО Лариса
Антонівна

– декан факультету обліку та фінансів, к.е.н.,
доцент
голова первинної профспілкової організації
співробітників ЖНАЕУ, професор кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту, к.е.н., професор

50. ТКАЧУК
Василь Іванович

– завідувач кафедри економіки і підприємництва,
д.е.н., професор

51. ТУРКО
Василь Миколайович

– декан факультету лісового господарства, к.с.г.н., доцент

52. ХОДАКІВСЬКИЙ
Євгеній Іванович

– директор Науково-інноваційного інституту
економіки і агробізнесу, професор кафедри
економічної теорії та інтелектуальної власності,
д.е.н., професор

53. ХРУС
Світлана Стахівна

– головний бухгалтер

Голова вченої ради

О. В. Скидан

Учений секретар

О. С. Кільніцька

01.09.2016 р.
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