
                ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора Житомирського 
національного агроекологічного 
університету від 19.04.2017р. № 83 

 
Склад Вченої ради  

Житомирського національного агроекологічного університету 
 

І. За посадами: 
 

1. Скидан  
Олег Васильович 

– ректор університету, д.е.н., професор. 

2. Цаль-Цалко  
Юзеф Сигізмундович 

– проректор з навчальної роботи, д.е.н., 
професор. 

3. Романчук  
Людмила Донатівна 

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

4. Демяненко Юрій 
Володимирович 

– проректор з питань економічного 
розвитку та безпеки. 

5. Мартинчук Іван 
Володимирович 

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

6. Кільніцька  
Олена Сергіївна 

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

7. Горальський 
Леонід Петрович 

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

8. Ключевич  
Михайло Михайлович 

– директор Науково-інноваційного 
інституту агротехнологій та землеустрою, 
завідувач кафедри захисту рослин, к.с.-
г.н., доцент. 

9. Кухарець  
Савелій Миколайович 

– директор Науково-інноваційного 
інституту інженерії агропромислового 
виробництва та енергоефективності, 
завідувач кафедри механіки та інженерії 
агроекосистем, д.т.н., доцент.  

10. Ходаківський  
Євгеній Іванович 

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



11. Данкевич  
Євген Михайлович 

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

12. Кривий 
Михайло Миколайович 

– декан технологічного факультету,         
к.с.-г.н., доцент. 

13. Опалов  
Олександр 
Анатолійович 

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

14. Ревунець  
Анатолій Степанович 

– декан факультету ветеринарної 
медицини, к.вет.н., доцент. 

15. Саюк Олександр 
Анатолійович 

– декан агрономічного факультету, к.с.-г.н., 
доцент. 

16. Степура 
Максим Олександрович 

– декан факультету обліку та фінансів, 
к.е.н., доцент. 

17. Турко 
Василь Миколайович 

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

18. Ярош 
Ярослав Дмитрович 

– декан факультету інженерії та енергетики, 
к.т.н., доцент. 

19. Ксюковський Владислав 
Людвігович 

– директор Будівельного коледжу ЖНАЕУ. 
 

20. Гончарук 
Олександр Васильович 

– директор Технікуму землевпорядкування 
ЖНАЕУ. 

21. Ігнатюк  
Марина Вікторівна 

– директор наукової бібліотеки. 

22. Савченко 
Роман Олександрович 

– головний бухгалтер, к.е.н., доцент. 

23. Суліменко  
Лариса Антонівна 
 

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

24. Наумчук  
Віктор Володимирович 

– голова студентської ради університету. 

25. Панчишин 
Василь Зенонович 

– голова наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

    
ІІ. Виборні представники, які представляють наукових, науково-

педагогічних, навчально-допоміжних, адміністративно-управлінських, 
обслуговуючих та інших працівників: 

 

26. Бєльчєнко  
Світлана Віталіївна 

– начальник відділу кадрів. 

27. Галатюк  
Олександр 
Євстафійович 

– завідувач кафедри мікробіології, 
фармакології та вірусології, д.вет.н., 
професор. 



28. Грабар  
Іван Григорович 

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

29. Гузій 
Анатолій Ількович 

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

30. Дема  
Дмитро Іванович 

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

31. Довгій 
Юрій Юрійович 

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

32. Житова 
Олена Петрівна 

– завідувач кафедри екології лісу та 
безпеки життєдіяльності, д.б.н., доцент. 

33. Журавльов  
Валерій Пилипович 

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

34. Зінчук  
Тетяна Олексіївна 

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

35. Іщук  
Оксана Василівна 

– доцент кафедри загальної екології,        
к.с.-г.н., доцент. 

36. Ковальов 
Віталій Борисович 

– завідувач кафедри технології зберігання 
та переробки продукції рослинництва, 
д.с.-г.н., професор. 

37. Ляшенко  
Руслана Дмитрівна 

– завідувач кафедри правознавства, к.ю.н., 
доцент. 

38. Мойсієнко  
Віра Василівна 

– завідувач кафедри рослинництва, д.с.-г.н., 
професор. 

39. Монзолевський 
Анатолій 
Володимирович 

– начальник експлуатаційно-технічного 
відділу. 

40. Мороз  
Юлія Юзефівна 

– завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., 
професор. 

41. Пелехатий  
Микола Сергійович 

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

42. Піддубна 
Людмила Михайлівна 

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

43. Ткачук  
Василь Іванович 

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

    
ІІІ. Виборні представники з числа студентів:   

 

44. Верховлюк  
Заріна Сергіївна 
 

– студентка факультету обліку та фінансів. 



45. Грубнік  
Євгенія Борисівна 

– студентка технологічного факультету. 

46. Дем’янчук 
Іван Володимирович  

– студент агрономічного факультету. 

47. Косянчук  
Євгенія Сергіївна 

– студентка факультету лісового 
господарства. 

48. Назімов  
Ілля Григорович 

– студент факультету економіки та 
менеджменту. 

49. Свентозельська Наталія 
Олександрівна 

– студентка факультету екології і права. 

50. Сірик  
Юлія Юріївна 

– студентка факультету ветеринарної 
медицини. 

51. Фагуціст  
Дмитро Вікторович 

– студент факультету інженерії та 
енергетики. 
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