
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора Вінницького національного 

аграрного університету 

від                            № 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з проведення першого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

 

КАЛЕТНІК Григорій 

Миколайович 

 

– доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, президент 

університету, президент ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум», голова оргкомітету; 

 

МАЗУР Віктор Анатолійович 

 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, ректор університету, заступник 

голови оргкомітету; 

 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна 

 

– доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної, наукової та 

інноваційної діяльності; 

 

ЦИЦЮРА Ярослав 

Григорович 

 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач науково-дослідної частини, 

відповідальний секретар оргкомітету; 

 

ТЕЛЕКАЛО Наталія 

Валеріївна 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач науково-організаційним 

відділом науково-дослідної частини; 

 

ДІДУР Ігор Миколайович 

 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, декан факультету агрономії та 

лісівництва; 

 

ЗДИРКО Наталія Григорівна 

 

– доктор економічних наук, професор, декан 

факультету обліку та аудиту; 

 

ЯРОПУД Віталій 

Миколайович 

 

– кандидат технічних наук, доцент, декан 

інженерно-технологічного факультету; 

 

ПРОНЬКО Людмила 

Миколаївна 

 

– кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету менеджменту та права; 



БРОЯКА Антоніна 

Анатоліївна 

 

– кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки та підприємництва; 

 

БУДЯК Руслан 

Володимирович 

– кандидат технічних наук, доцент, в.о. 

декана факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії, директор ВСП «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету»; 

 

ПАЛАМАРЧУК Віталій 

Дмитрович 

 

 

ТОМАШУК Інна Вікторівна 

 

 

 

РАЗАНОВА Олена Петрівна 

 

 

 

 

 

ГОНТАРУК Ярослав 

Вікторович 

 

 

ІЩЕНКО Яна Петрівна 

 

 

 

 

КУПЧУК Ігор Миколайович 

 

  

– доктор сільськогосподарських наук, доцент, 

заступник декана з наукової роботи 

факультету агрономії та лісівництва; 

 

– доктор філософії з економіки, заступник 

декана з наукової роботи факультету 

економіки та підприємництва; 

 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, заступник декана з наукової роботи 

факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії; 

 

– кандидат економічних наук, заступник 

декана з наукової роботи факультету менедж 

менту та права; 

 

– кандидат економічних наук, доцент, 

заступник декана з наукової роботи 

факультету обліку та аудиту; 

 

 

– кандидат технічних наук, доцент, заступник 

декана з наукової роботи інженерно-

технологічного факультету; 

 

ПАНЦИРЕВА Ганна 

Віталіївна 

– кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, в.о. голови Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених ВНАУ. 

 

 

 

 


