
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

 

НАКАЗ 

 

“_25__ ” “_____10____” 2016 р.                                                                            №193  

м. Житомир 

 
Про затвердження проектних 

груп (гарантів) освітніх програм 

магістерського рівня освіти 

за спеціальностями університету 

 

На виконання п.5 статті 10 «Стандарти вищої освіти» Закону України «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», 

Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти ЖНАЕУ та  рішень Ліцензійної комісії Міністерства 

освіти і науки України 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад проектних груп (гарантів) магістерських освітніх програм зі 

спеціальностей відповідно до кількісних та якісних показників додатку 3 

ліцензійних умов. 
Галузь знань Спеціальність Прізвища та ініціали керівників (гарантів) та 

членів проектних груп освітніх програм за 

посадами 
Шифр Найменування 

05 

Соціальні та  

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

 

Ткачук В.І. - д.е.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Грабчук І.Ф. – к.е.н., доцент; 

2. Кравчук Н.І. - к.е.н., доцент. 

07 

Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

 

 

 

 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та страхування 

 

 

 

073 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Мороз Ю.Ю. - д.е.н., професор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Цаль-Цалко Ю.С. - д.е.н., професор; 

2. Суліменко Л.А. - к.е.н., професор. 

 

Дема Д.І. - к.е.н., профессор - гарант освітньої 

програми 

Члени проектної групи: 

1. Шевчук І.В. - к.е.н., доцент; 

2. Фещенко Н.М. - к.е.н., доцент. 

 

Кравчук І.І. – д.е.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Зінчук Т.О. - д.е.н., професор ; 

2. Муляр Т.С. - к.ек.н., доцент  

 

 



075 Маркетинг 

 

 

 

 

 

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

 

 

 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Зіновчук В.В. – д.е.н., професор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Буднік О.М. - к.е.н., доцент; 

2. Степаненко Н.І. - к.е.н., доцент. 

 

Ходаківський Є.М.- д.е.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Якобчук В.П. –  к.е.н., професор  

2. Литвинчук І.Л. - к.е.н., доцент. 

 

 

Скидан О.В. - д.е.н., професор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Левківська Л.М. - к.е.н., доцент; 

2. Булуй О.Г. - к.е.н., доцент. 

 

10 

 

Природничі 

науки 

 

101 Екологія 

 

Романчук Л.Д.- д.с.-.г.н., профессор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Іщук С.В. к.с.-г.н., доцент; 

2. Герасимчук Л.О.– к.с.-г.н., ст. викл. 

 

20 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

201 Агрономія 

Мойсієнко В.В. – д.с.-.г.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Пелехатий В.М. - к.с.-г.н., доцент; 

2. Стоцька С.В. - к.с.-г.н., доцент; 

3. Овезмирадова О.Б. - к.с.-г.н., ст. викл. 

 

202 Захист і карантин 

рослин 

Ключевич М.М. - к.с.-г.н., доцент – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Тимощук-Марценюк Т.М. - к.с.-г.н., доцент; 

2. Чайка О.В. - к.с.-г.н., доцент. 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Піддубна Л.М.- д.с.-.г.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Ковальчук І.В.- к.с.-г.н., доцент; 

2. Бурлака В.А. - д.с.-.г.н., професор. 

 

205  Лісове 

господарство 

Гузій А.І. - д.с.-.г.н., професор – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Турко В.М. - к.с.-г.н., доцент; 

2. Сірук Ю.С. - к.с.-г.н., доцент. 

 

208 Агроінженерія 

 

Грабар І.Г. – д.т.н., професор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Кухарець С.М. –доцент; 

2. Ярош Я.Д. - к.т.н., доцент. 

19. 
Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Трофименко П.І. –к.с.-г.н., доцент – гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Кудрик А.П. - к.с.-г.н., доцент; 

2. Дребот О.В.-  к.с.-г.н., ст.. викладач. 



21   

Ветеринарна 

медицина 

 

211 Ветеринарна 

медицина 

 

Калиновський Г.М. - д.вет.н., професор – 

гарант освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Ковальчук Ю.В. - к.вет.н., доцент; 

2. Грищук Г.П.- к.вет.н., доцент; 

3. Рибачук Ж.В. - к.вет.н., доцент; 

4. Карпюк В.В. - к.вет.н., доцент; 

5. Сокульський І.М. - к.вет.н., доцент. 

 

 

18 

 

Виробництво та 

технології 

 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Смаглій О.Ф. - д.с.-г.н., професор - гарант 

освітньої програми 

Члени проектної групи: 

1. Бордюг Н.С. - к.с.-г.н., доцент; 

2. Світельський М.М. – к.с.-г.н., доцент. 
14  

Електрична 

інженерія 

141 Електро-

енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Лушкін В.А. – д.е.н., професор – гарант 

освітньої програми 

члени проектної групи 

1. Кравець Л.Г. – к.т.н., доцент; 

2. Нездвецька І.В. – к.т.н., доцент. 

 

2. В обов’язки керівників та членів проектних груп покласти 

відповідальність за контроль забезпечення надання університетом якісних 

освітніх послуг з підготовки фахівців за спеціальностями. 

 

 

 

Ректор університету                                                 О.В. Скидан 

 

 

 

 
Проект наказу внесено:                                                            Візи: проректор з навчальної роботи 

                                                                                                     __________Ю.С. Цаль-Цалко 

керівник НМВ                                                                            провідний юрисконсульт 

___________І.П. Слюсаренко                                                   ______________Н.М. Рехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


