МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
«10» квітня 2018 р.

№ 65
м. Житомир

Про структурні підрозділи
університету
На виконання ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», п. 1.12. і 6.10
Статуту Університету, наявних положень про відповідні структурні
підрозділи та з метою організації управління діяльністю Університету
НАКАЗУЮ:
1. Визнати структурними підрозділами університету станом на 10 квітня
2018 р.:
1.1. Відокремленими:
1.1.1. Будівельний
коледж
Житомирського
агроекологічного університету
1.1.2. Технікум землевпорядкування Житомирського
агроекологічного університету

національного
національного

1.2. Базовими:
1.2.1. Агрономічного факультету:
1.2.1.1. Кафедру рослинництва
1.2.1.2. Кафедру геодезії та землеустрою
1.2.1.3. Кафедру ґрунтознавства і землеробства
1.2.1.4. Кафедру технології зберігання та переробки продукції
рослинництва
1.2.1.5. Кафедру захисту рослин
1.2.2. Технологічного факультету:
1.2.2.1. Кафедру технологій переробки та якості продукції тваринництва
1.2.2.2. Кафедру розведення, генетики тварин та біотехнології
1.2.2.3. Кафедру годівлі тварин і технології кормів
1.2.2.4. Кафедру технологій виробництва продукції тваринництва
1.2.2.5. Кафедру фізичного виховання
1.2.3. Факультету ветеринарної медицини:
1.2.3.1. Кафедру мікробіології, фармакології та епізоотології

1.2.3.2. Кафедру паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та
зоогігієни
1.2.3.3. Кафедру анатомії і гістології
1.2.3.4. Кафедру внутрішніх хвороб тварин та фізіології
1.2.3.5. Кафедру акушерства і хірургії
1.2.4. Факультету екології і права:
1.2.4.1. Кафедру загальної екології
1.2.4.2. Кафедру правознавства
1.2.4.3. Кафедру екологічної безпеки та економіки природокористування
1.2.4.4. Кафедру хімії
1.2.4.5. Кафедру охорони довкілля та збалансованого
природокористування
1.2.4.6. Кафедру біоресурсів, аквакультури та природничих наук
1.2.5. Факультету економіки та менеджменту:
1.2.5.1. Кафедру туризму
1.2.5.2. Кафедру
менеджменту
організацій
і
адміністрування
ім. М.П. Поліщука
1.2.5.3. Кафедру економіки і підприємництва
1.2.5.4. Кафедру міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції
1.2.5.5. Кафедру іноземних мов
1.2.5.6. Кафедру економічної теорії, інтелектуальної власності та
публічного управління
1.2.5.7. Кафедру інноваційного підприємництва та інвестиційної
діяльності
1.2.5.8. Кафедру маркетингу
1.2.6. Факультету інженерії та енергетики:
1.2.6.1. Кафедру механіки та інженерії агроекосистем
1.2.6.2. Кафедру електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної
екології
1.2.6.3. Кафедру вищої та прикладної математики
1.2.6.4. Кафедру машиновикористання та сервісу технологічних систем
1.2.6.5. Кафедру процесів, машин і обладнання в агроінженерії
1.2.7 Факультету лісового господарства:
1.2.7.1. Кафедру екології лісу та безпеки життєдіяльності
1.2.7.2. Кафедру таксації лісу та лісовпорядкування
1.2.7.3. Кафедру загального лісівництва
1.2.7.4. Кафедру експлуатації лісових ресурсів
1.2.8. Факультету обліку та фінансів:

1.2.8.1. Кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
1.2.8.2. Кафедру аналізу і статистики ім. І.В.Поповича
1.2.8.3. Кафедру фінансів і кредиту
1.2.8.4. Кафедру комп`ютерних технологій і моделювання систем
1.2.8.5. Кафедру суспільних наук
1.3. Факультети:
1.3.1. Агрономічний
1.3.2. Технологічний
1.3.3. Ветеринарної медицини
1.3.4. Екології і права
1.3.5. Економіки та менеджменту
1.3.6. Інженерії та енергетики
1.3.7. Лісового господарства
1.3.8. Обліку та фінансів
1.4. Бібліотеку
1.5. Навчально-методичний відділ
1.6. Відділ кадрів
1.7. Відділ діловодства та контролю виконання
1.8. Бухгалтерію
1.9. Навчально-науковий центр
1.10. Адміністративно-господарський відділ
1.11. Відділ міжнародного співробітництва
1.12. Аспірантуру та докторантуру
1.13. Центр післядипломної освіти
1.14. Відділ соціального та гуманітарного розвитку
1.15. Експлуатаційно-технічний відділ
1.16. Навчально-науково-виробничу клініку ветеринарної медицини
1.17. Ботанічний сад
1.18. Навчально-дослідне поле
1.19. Навчальні корпуси (№1,2,4,6 і №3,5)
1.20. Гуртожитки (№1, №2, №3, №4, №5)

2. Керівнику навчально-наукового центру (Світлишину І.І.) і начальнику
відділу кадрів (Бєльчєнко С.В.) структуризувати персонал за підрозділами та
організувати оперативний облік його чисельності.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника навчальнонаукового

центру

(Світлишина

І.І.)

та

начальника

відділу

кадрів

(Бєльчєнко С.В.).

Ректор університету

О.В. Скидан

Проект наказу внесено:

Візи:

керівник навчально-наукового центру
________________ І.І. Світлишин

проректор з наукової роботи та
інноваційного розвитку
_________________ Л.Д. Романчук
проректор з науково-педагогічної роботи,
соціального та гуманітарного розвитку
_________________ І.В. Мартинчук
провідний юрисконсульт
_________________ Н.М. Рехтер
головний бухгалтер
_________________ Р.О. Савченко
начальник відділу кадрів
_________________ С.В. Бєльчєнко

