
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

04 грудня 2020 р. № 267 

 

м. Житомир 

Про створення фахових експертних комісій 

для перевірки робіт на наявність  

академічного плагіату 

Відповідно ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», з метою 

організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити фахові експертні комісії для перевірки академічних текстів 

на наявність плагіату у складі: 

1.1. Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза»: 

ДОВГІЙ  

Юрій Юрійович 

голова комісії, завідувач кафедри паразитології, 

ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни, 

д.вет.н., професор 

КОВАЛЬЧУК  

Юрій Васильович 

доцент кафедри акушерства і хірургії, к.вет.н. 

ГОРАЛЬСЬКА  

Ірина Юріївна 

доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

фізіології, к.вет.н. 

БЕГАС  

Василь Леонідович 

доцент кафедри мікробіології, фармакології та 

епізоотології, к.вет.н. 

СОКУЛЬСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

доцент кафедри анатомії і гістології, к.вет.н. 

1.2. Спеціальність 051 «Економіка»: 

ГРАБЧУК  

Інна Францівна  

голова комісії, доцент кафедри економіки і 

підприємництва, к.е.н. 

ХОДАКІВСЬКИЙ 

Володимир 

Миколайович 

доцент кафедри економіки і підприємництва, к.е.н. 

КРАВЧУК  

Наталія Іванівна 

доцент кафедри економіки і підприємництва, к.е.н. 



 

1.3. Спеціальність 074 «Публічне управління і адміністрування»: 

ЯКОБЧУК 

Валентина Павлівна 

голова комісії, завідувач кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління, к.е.н., професор 

СИМОНЕНКО  

Леся Іванівна 

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління, к.е.н. 

ДОВЖЕНКО  

Валентина Анатоліївна 

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління, к.е.н. 

КРАВЕЦЬ  

Ірина Вікторівна 

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління, к.е.н. 

 

1.4. Спеціальність 073 «Менеджмент»: 

ЗЕЛІНСЬКА  

Антоніна Михайлівна  

голова комісії, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, 

к.е.н. 

МІСЕВИЧ  

Микола Анатолійович 

доцент кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М.П. Поліщука, к.е.н. 

ПИВОВАР  

Алла Миколаївна 

старший викладач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, 

к.е.н. 

ЛАВРИНЕНКО 

Світлана Олександрівна 

старший викладач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, 

к.е.н. 

 

1.5. Спеціальність 242 «Туризм»: 

ТИЩЕНКО  

Світлана Володимирівна 

голова комісії, доцент кафедри туризму, к.е.н. 

ЧЕРНИШОВА  

Таїса Миколаївна 

доцент кафедри туризму, к.б.н. 

ШЕВЧУК  

Богдан Леонідович 

доцент кафедри туризму, к.і.н. 

 

1.6. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»: 

БУЛУЙ  

Олексій Григорович 

голова комісії, доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності, к.е.н. 

КУХАРЕЦЬ  доцент кафедри інноваційного підприємництва та 



Валентина 

Володимирівна 

інвестиційної діяльності, к.е.н. 

ОВДІЮК  

Олена Миколаївна 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності, к.е.н. 

 

1.7. Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»: 

 

ГОРБАЧОВА  

Ірина Володимирівна 

голова комісії, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції, 

к.е.н. 

ДАНКЕВИЧ  

Віталій Євгенович 

професор кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції, д.е.н. 

ПИВОВАР  

Петро Вікторович 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції, к.е.н. 

СТЕПУРА  

Максим Олександрович 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції, к.е.н. (відповідальний за 

перевірку) 

 

1.8. Спеціальність 075 «Маркетинг»: 

ТАРАСОВИЧ  

Людмила Валеріївна 

голова комісії, доцент кафедри маркетингу, к.е.н. 

СТЕПАНЕНКО  

Наталія Іванівна  

доцент кафедри маркетингу, к.е.н. 

ВЛАСЕНКО  

Олена Павлівна 

доцент кафедри маркетингу, к.е.н. 

 

1.9. Спеціальність 122 «Комп`ютерні науки» та 126 «Інформаційні 

системи та технології»: 

БРОДСЬКИЙ  

Юрій Борисович 

голова комісії, завідувач кафедри комп`ютерних 

технологій і моделювання систем, к.т.н., доцент 

ЧЕРЕПАНСЬКА  

Ірина Юріївна 

професор кафедри комп`ютерних технологій і 

моделювання систем, д.т.н. 

МАЄВСЬКИЙ 

Олександр 

Володимирович 

доцент кафедри комп`ютерних технологій і 

моделювання систем, к.т.н. 

ГРІНЧУК  

Інна Олексіївна 

старший викладач кафедри комп`ютерних 

технологій і моделювання систем 

 

  



 

1.10. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»: 

МОРОЗ  

Юлія Юзефівна 

голова комісії, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., професор 

ГАЙДУЧОК  

Тетяна Станіславівна  

доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, к.е.н. 

НЕДІЛЬСЬКА  

Лариса Василівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н. 

ЦЕГЕЛЬНИК  

Ніна Іванівна 

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, к.е.н. 

1.11. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська діяльність та 

страхування»: 

ДЕМА  

Дмитро Іванович 

голова комісії, завідувач кафедри фінансів і 

кредиту, к.е.н., професор 

КОВАЛЬЧУК 

Олександр Дмитрович 

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

АБРАМОВА  

Ірина Вячеславівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н. 

КУРОВСЬКА  

Наталія Олександрівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н. 

 

1.12. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»: 

ШУЛЯР  

Альона Леонідівна 

голова комісії, доцент кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва, к.с.-г.н. 

БОРЩЕНКО  

Валерій Володимирович 

завідувач кафедри годівлі тварин та технології 

кормів, д.с.-г.н., доцент 

КУЧЕР  

Дмитро Миколайович 

доцент кафедри розведення, генетики тварин та 

біотехнології, к.с.-г.н. 

ТРОХИМЕНКО 

Віта Зигмундівна 

доцент кафедри технологій переробки та якості 

продукції тваринництва, к.с.-г.н. 

 

1.13. Спеціальність 205 «Лісове господарство»: 

ВИШНЕВСЬКИЙ 

Анатолій Васильович 

голова комісії, доцент кафедри лісівництва, лісових 

культур та таксації лісу 

ЖИТОВА  

Олена Петрівна 

завідувач кафедри біології та захисту лісу, д.б.н., 

професор 

КРАТЮК   завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів та 



Олександр Леонідович деревообробних технологій, к.б.н., доцент 

СІРУК  

Юрій Вікторович 

завідувач кафедри лісівництва, лісових культур та 

таксації лісу, к.с.-г.н, доцент 

ТУРКО Василь 

Миколайович 

доцент кафедри лісівництва, лісових культур та 

таксації лісу  

КЛИМЧУК Олександра 

Олександрівна 

к.с.-г.н., доцент кафедри лісівництва, лісових 

культур та таксації лісу 

 

1.14. Спеціальність 081 «Право»: 

ЛЯШЕНКО 

Руслана Дмитрівна 

голова комісії, завідувач кафедри правознавства, 

к.ю.н., доцент 

БОНДАРЧУК Наталія 

Валеріївна 

доцент правознавства, к.ю.н. 

ВАСИЛЕНКО Леся 

Павлівна 

доцент правознавства, к.ю.н. 

1.15. Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультури»: 

СВІТЕЛЬСЬКИЙ  

Микола Михайлович 

голова комісії, завідувач кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н., доцент 

ФЕДЮЧКА  

Микола Ілліч 

доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук, к.с.-г.н. 

ШУЛЬГА Ігор 

Володимирович 

доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук, к.с.-г.н. 

 

1.16. Спеціальність 103 «Науки про землю»: 

МАТКОВСЬКА 

Світлана Іванівна 

голова комісії, доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. 

ІЩУК 

Оксана Василівна 

доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук, к.с.-г.н. 

Половка Олена 

Андріївна 

Старший викладач кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук 

 

1.17. Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища»: 

КЛИМЧИК  

Ольга Миколаївна 

голова комісії, доцент кафедри екологічної безпеки 

та економіки природокористування, к.с.-г.н. 



РАЩЕНКО  

Анастасія Вікторівна 

в.о. завідувача кафедри екологічної безпеки та 

економіки природокористування, к.е.н. 

АРИСТАРХОВА  

Елла Олександрівна 

доцент кафедри екологічної безпеки та економіки 

природокористування, к.б.н. 

 

1.18. Спеціальність 101 «Екологія»: 

КОТЮК  

Людмила Анатоліївна 

голова комісії, завідувач кафедри загальної екології, 

д.б.н., професор 

ГЕРАСИМЧУК 

Людмила 

Олександрівна 

доцент кафедри загальної екології, д.с.-г.н., доцент 

ВАЛЕРКО 

Руслана Анатоліївна 

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

1.19. Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»: 

ТИМОЩУК 

Тетяна Миколаївна 

голова комісії, доцент кафедри захисту рослин, к.с.-г. 

н. 

ІВАЩЕНКО Ірина 

Вікторівна 

доцент кафедри захисту рослин, к.б.н. 

БАКАЛОВА  

Алла Володимирівна 

доцент кафедри захисту рослин, к.с.-г.н. 

Гурманчук Олексій 

Вікторович 

старший викладач кафедри захисту рослин, к.с.-г.н. 

 

1.20. Спеціальність 201 «Агрономія»: 

КРАВЧУК  

Микола Миколайович 

голова комісії, доцент кафедри ґрунтознавства і 

землеробства к.с.-г. н. 

СЛАДКОВСЬКА  

Тетяна Анатоліївна 

старший викладач кафедри рослинництва, к.с.-г.н. 

ДЕРЕБОН  

Ігор Юрійович 

доцент кафедри технології зберігання та переробки 

продукції рослинництва, к.с.-г.н. 

ОВЕЗМИРАДОВА 

Ольга Бяшимівна 

доцент кафедри рослинництва, к.с.-г.н. 

ДОВБИШ Лариса 

Леонідівна 

доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства к.с.-г. 

н. 

 

  



 

1.21. Спеціальність 203«Садівництво та виноградарство»: 

КЛИМЕНКО  

Тетяна Вікторівна 

голова комісії, доцент кафедри ґрунтознавства і 

землеробства к.с.-г. н. 

ТРЕМБІЦЬКА  

Оксана Іванівна 

доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства к.с.-г. 

н. 

Невмержицька Ольга 

Михайлівна 

канд.с.-г. наук, доцент кафедри захисту рослин 

 

1.22. Спеціальність 193«Геодезія та землеустрій»: 

ГУРЕЛЯ  

Віталій Вікторович 

голова комісії, завідувач кафедри геодезії та 

землеустрою, к.с.-г. н., доцент 

ДРЕБОТ  

Оксана Володимирівна 

доцент кафедри геодезії та землеустрою, к.с.-г. н., 

доцент 

КАРАСЬ  

Ірина Федорівна 

старший викладач кафедри геодезії та землеустрою, 

к.с.-г.н. 

 

1.23. Спеціальність 208«Агроінженерія»: 

ГРАБАР Іван 

Григорович 

голова комісії, завідувач кафедри процесів, машин і 

обладнання, д.т. н., професор 

ЗАЄЦЬ  

Максим Леонідович 

доцент кафедри процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії, к.т.н. 

ГРУДОВИЙ  

Роман Сергійович 

старший викладач кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії; к.т.н. 

КУЛИКІВСЬКИЙ 

Володимир Леонідович 

доцент кафедри машиновикористання та сервісу 

технологічних систем, к.т.н. 

МІНЕНКО  

Сергій Вікторович 

доцент кафедри машиновикористання та сервісу 

технологічних систем, к.т.н. 

 

1.24. Спеціальність 141«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»: 

ГОНЧАРЕНКО  

Юрій Павлович 

голова комісії, завідувач кафедри електрифікації, 

автоматизації виробництва та інженерної екології, 

к.т.н. 

ПІНКІН  

Анатолій Анатолійович 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології, к.т.н. 



ПАЛІЙЧУК 

Володимир 

Костянтинович 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології, к.т.н. 

СОКОЛОВСЬКИЙ 

Олег Феліксович 

доцент кафедри електрифікації, автоматизації 

виробництва та інженерної екології, к.т.н. 

 

1.25. Спеціальність 133«Галузеве машинобудування»: 

КУХАРЕЦЬ  

Савелій Миколайович 

голова комісії, завідувач кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем, д.т.н., професор 

ШЕЛУДЧЕНКО 

Богдан Анатолійович 

професор кафедри механіки та інженерії 

агроекосистем, к.т.н. 

Медведський 

Олександр Васильович 

асистент кафедри процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії 

ЗАБРОДСЬКИЙ Павло 

Миколайович 

доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем, 

к.т.н. 

 

2. Створити фахові експертні комісії для перевірки академічних текстів 

на наявність плагіату за напрямами: 

2.1. Іноземні мови: 

ХАНТ 

Галина Олександрівна 

голова комісії, завідувач кафедри іноземних мов 

РАЗУМНА 

Карина Андріївна 

старший викладач кафедри іноземних мов 

СІВАЄВА Ольга 

Сергіївна 

старший викладач кафедри іноземних мов 

 

2.2. Фізична культура: 

ТКАЧЕНКО 

Павло Петрович 

голова комісії, завідувач кафедри фізичного 

виховання, к. пед. н., доцент 

ПАНТУС 

Олена Олександрівна 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

КУРИЛЛО 

Тетяна Володимирівна 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

 

  

http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-fv/m-sklad-fv/m-kurillo-tetyana-volodimirivna


 

2.3. Психологія: 

ЖУРАВЛЬОВА  

Лариса Петрівна 

голова комісії, завідувач кафедри психології, доктор 

психологічних наук 

КОЛОМІЄЦЬ  

Тетяна Володимирівна 

доцент кафедри психології, кандидат психологічних 

наук 

ЛИТВИНЧУК  

Алла Іванівна 

доцент кафедри психології, кандидат психологічних 

наук 

 

2.4. Суспільні науки: 

МЕЛЬНИЧУК  

Ігор Анатолійович 

голова комісії, завідувач кафедри суспільних наук, 

доктор історичних наук 

ШЕВЧУК  

Світлана Федорівна 

доцент кафедри суспільних наук, кандидат 

філософських наук 

МЕЛЬНИЧУК  

Вікторія Вікторівна 

доцент кафедри суспільних наук, кандидат 

філософських наук 

 

3. П. 10 наказу від 29 березня 2019 року №61 «Про внутрішню систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату» вважати таким, що втратив 

чинність. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. ректора університету        О. В. Скидан 

 

Проєкт наказу внесено: 

керівник навчально-наукового центру 

організації освітнього процесу  

________________________ Т.В. Усюк 

директор бібліотеки 

________________________ М.В. Ігнатюк 

Візи: 

проректор з наукової роботи 

та інноваційного розвитку 

_____________________ Л.Д. Романчук 

провідний юрисконсульт  

_____________________ Н.М. Рехтер
 


