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1. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА 2014 РІК 

 
1.1. Коротка історична довідка про університет 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(до жовтня 2008 р. – Національний аграрний університет) розпочав своє функціонування 
шляхом об’єднання трьох самостійних інститутів: Київського сільськогосподарського, 
Київського лісогосподарського і Київського ветеринарного. Київський 
сільськогосподарський інститут бере свій початок від сільськогосподарського відділення, 
що було відкрите 30 вересня 1898 р. у складі Київського політехнічного інституту і 
трансформувалось у 1918 р. у сільськогосподарський (агрономічний) факультет, а у 
1922 р. – Київський сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став самостійним 
вищим навчальним закладом. У 1930–1934 рр. на базі Київського сільськогосподарського 
інституту сформувалися і розпочали свою діяльність агрохімічний інститут, інститут 
механізації та електрифікації сільського господарства, агроінженерний інститут цукрової 
промисловості, агроекономічний інститут, інженерно-економічний інститут, 
агропедагогічний інститут, гідромеліоративний інститут, зоотехнічний інститут, які були 
згодом реорганізовані в самостійні науково-дослідні інститути та факультети. 

У 1948 р. за високі досягнення у навчальній та науковій діяльності, а також з 
нагоди 50-річчя Київський сільськогосподарський інститут був нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

Київський лісогосподарський інститут розпочав свою історію в 1840 р. з лісового 
факультету Інституту сільського господарства і лісівництва в м. Маримонт (Польща), який 
згодом (1862 р.) перебазувався до м. Новоалександрія (нині м. Пулави). На початку 
Першої світової війни (1914 р.) Новоалександрійський інститут сільського господарства і 
лісівництва був переведений до м. Харків і з 1921 р. отримав назву «Харківський інститут 
сільського господарства і лісівництва». У 1930 р. у результаті об'єднання лісового 
факультету Харківського СГІ та лісоінженерного факультету Київського СГІ був 
утворений Український лісотехнічний інститут, який у 1936 р. реорганізований у 
Київський лісогосподарський інститут. 

У 1954 р. Київський сільськогосподарський і Київський лісогосподарський 
інститути були об’єднані в один навчальний заклад, який отримав назву «Українська 
ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія» (УСГА). 

У 1957 р. до складу навчальної частини УСГА на правах факультету був 
приєднаний Київський ветеринарний інститут, який починав роботу у 1920 р. як 
факультет КПІ, а в 1921 р. став самостійним Київським ветеринарно-зоотехнічним 
інститутом. У 1930 році КВЗІ розділився на два самостійні інститути – ветеринарний та 
зоотехнічний. Останній був приєднаний до Харківського сільськогосподарського 
інституту. До 1956 р. Київський ветеринарний інститут був одним з найбільших 
навчальних закладів цього профілю в колишньому СРСР.  

З 1956 р. до 1962 р. Українська сільськогосподарська академія увійшла до 
структури Української академії сільськогосподарських наук (УАСГН) як її навчальна 
частина (Президентом академії був академік Власюк П.А., а ректори академії на той час 
мали статус віце-президентів УАСГН).  

З 1962 р. до 1992 р. Українська сільськогосподарська академія (як навчальний 
заклад) існувала автономно від ВАСГНІЛ (куди перейшли науково-дослідні інститути 
УАСГН) з підпорядкуванням Міністерству сільського господарства УРСР,  
а згодом – СРСР. У 1982 р. при Українській сільськогосподарській академії була створена 
Вінницька філія, яка в 1991 р. стала самостійним закладом (нині – Вінницький 
національний аграрний університет). 
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У 1985–1992 рр. Українська сільськогосподарська академія надавала допомогу та 
координувала діяльність створення сільськогосподарського інституту в м. Пномпень 
(Камбоджа). 

У серпні 1992 р. Українська сільськогосподарська академія була реорганізована в 
Український державний аграрний університет, якому згідно з Постановою Верховної Ради 
України від 29 липня 1994 р. № 158 присвоєно статус Національного з наданням прав 
автономії та самоврядності. Відтоді він іменується «Національний аграрний університет» 
(НАУ) і згідно з вищевказаною постановою та Постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 1995 р. № 387 перебуває у функціональному управлінні останнього.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 448 
до складу Національного аграрного університету передано Ніжинський агротехнічний 
коледж (Чернігівська область), а згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  
від 29 травня 1997 р. № 526 – Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська 
область), Заліщицький (Тернопільська область) і Боярський (Київська область) 
сільськогосподарські технікуми, Немішаївський аграрний та Ірпінський економічний 
технікуми (Київська область). 

У 1999 р. Ірпінському, Немішаївському, Заліщицькому, а у 2004 р. Боярському 
технікумам за результатами акредитації було надано статус коледжів. 

Згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 434 та 
від 16 травня 2001 р. № 508 на базі Бережанського і Ніжинського агротехнічних коледжів 
створені Бережанський та Ніжинський агротехнічні інститути. 

За Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 327 зі сфери 
управління Міністерства аграрної політики України до складу Національного аграрного 
університету передано Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів 
агропромислового комплексу. 

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 278 у 
НАУ на базі військової кафедри створено факультет військової підготовки. 

Враховуючи значні досягнення НАУ у реформуванні всіх видів його діяльності, 
Указом Президента України від 14 грудня 2000 р. № 1338 «Питання Національного 
аграрного університету» та Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. 
№ 202 «Про Національний аграрний університет» університету підтверджено статус 
Національного, автономного і самоврядного вищого навчального закладу України у 
функціональному управлінні Кабінету Міністрів України та передбачено фінансування 
його діяльності окремим рядком у Державному бюджеті за індивідуальними нормативами.  

За дорученням Президента України від 1 серпня 2003 р. (№ 1-1/932) та згідно з 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 584-р «Про 
утворення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового 
комплексу» в складі Національного аграрного університету утворено Українську 
лабораторію якості і безпеки продукції агропромислового комплексу. 20 квітня 2004 р. 
лабораторія акредитована Всеукраїнським Державним науково-виробничим центром 
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 
(Укрметртестстандарт) на відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій 
державної метрологічної системи (реєстраційний номер ПТ-0106/04). 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. 
№ 201-р зі сфери управління Міністерства аграрної політики України до складу НАУ 
передано цілісний майновий комплекс Державного племінного птахівничого заводу 
ім. Фрунзе (Автономна Республіка Крим) як навчально-дослідне господарство НАУ. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. № 517-р 
прийнято пропозицію Міністерства аграрної політики України (погоджена з Радою 
Автономної Республіки Крим) про утворення Південного філіалу «Кримський 
агротехнологічний університет» НАУ (м. Сімферополь) на базі Кримського державного 
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агротехнологічного університету як структурного підрозділу НАУ з окремими правами 
юридичної особи. 

На виконання вищезазначеного розпорядження спільним наказом Міністерства 
аграрної політики України та Національного аграрного університету станом на 1 вересня 
2004 р. передано цілісний майновий комплекс Кримського державного 
агротехнологічного університету та Ордена Трудового Червоного Прапора 
агропромисловий коледж; Бахчисарайський будівельний технікум; Прибрежненський 
технікум; Технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства зі сфери 
управління Міністерства аграрної політики України до складу НАУ. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 633-р «Про 
реорганізацію Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 
радіології» прийнято пропозицію Міністерства аграрної політики України щодо 
реорганізації вищевказаного інституту шляхом приєднання його до Національного 
аграрного університету як структурного підрозділу з окремими правами юридичної особи. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 497-р «Про 
реорганізацію Бобровицького державного аграрно-економічного технікуму» прийнято 
пропозицію Міністерства аграрної політики України щодо реорганізації вищевказаного 
технікуму шляхом приєднання його до Національного аграрного університету з окремими 
правами юридичної особи. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 892 «Про 
внесення змін до Статуту Національного аграрного університету» внесені відповідні зміни 
до статуту університету. 

16 листопада 2007 р. за участю Президента України відбулося урочисте відкриття 
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. У цьому ж році Атестатом 
акредитації Національне агентство з акредитації України засвідчило компетентність 
УЛЯБП АПК відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.  

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України (№ 966/141 від  
29 грудня 2007 р.) Лабораторії присвоєно статус підприємство (лабораторія) генетичного 
контролю – єдиної в Україні. Завдяки існуванню Лабораторії, як позавідомчої державної 
лабораторії, тут забезпечуються, в значній мірі, заходи по захисту українських споживачів 
та перевірки відповідності при здійсненні експортно-імпортних торгових операцій, 
арбітражні дослідження тощо. З 2009 року Лабораторія уповноважена на виконання 
сертифікаційних випробувань в системі TUV Rheinland Polska. 

За Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 47-р «Про 
реорганізацію Мукачівського державного аграрного коледжу» до НАУ приєднано 
Мукачівський державний аграрний коледж. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. за № 742 було 
створено Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікацій-
ного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки як 
відокремлений структурний підрозділ НАУ з окремими правами юридичної особи. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 1182-р «Про 
реорганізацію Державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту 
«Консервпромкомплекс» до складу НАУ передано Державний науково-дослідний і 
проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (нині Науково-дослідний 
та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції), 
м. Одеса. 

Враховуючи поліпрофільність спеціальностей в НАУ, високий рівень науково-
дослідної діяльності, значний рівень аспірантури і докторантури, широкі міжнародні 
зв'язки та з метою подальшого розширення навчальної, дослідницької та інноваційної 
діяльності Національного аграрного університету з метою задоволення потреб 
агропромислової, природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи 
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необхідність адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких 
університетів, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 
Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Цією ж Постановою 
затверджено новий склад наглядової ради університету і внесено зміни та доповнення до 
його Статуту.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
№ 962 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. 
№ 1025» («Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів») відновлено діяльність військової кафедри НУБіП України. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №76 
«Деякі питання надання вищим навальним закладам статусу самоврядного (автономного) 
дослідницького національного університету» Національному університету біоресурсів і 
природокористування України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького 
університету. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 264-р «Про 
утворення Українського навчально-науково-інноваційного центру новітньої сільськогоc-
подарської техніки і технології» за погодженням з Міністерством аграрної політики та 
Міністерством промислової політики створено як структурний підрозділ Університету 
Навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і 
технології з конструкторсько-технологічним бюро. 

Відповідно до рішення вченої ради НУБіП України від 31 жовтня 2011 р. 
(протокол № 3) та наказу ректора університету від 6.12.2011 р. №1052 ВП НУБіП України 
«Бахчисарайський будівельний технікум» було змінено назву та статус на ВП НУБіП 
України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну». 

У 2013 р. було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26.06.2013 р. № 486-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України до сфери управління 
Міністерства освіти і науки», яким було розпочато процедуру передачі університету до 
сфери управління Міністерства освіти і науки України. У 2015 р. дану процедуру було 
завершено утворенням Комісії з передачі майна (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 03.07.2014 р. № 785 «Про передачу цілісного майнового комплексу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України до сфери 
управління Міністерства освіти і науки» зі змінами від 20.08.2015 р. № 886) і підписанням 
Міністром освіти і науки України Квітом С.М. Акту приймання-передачі від 30 вересня 
2015 р. 

У квітні 2015 р. наказом першого заступника міністра освіти і науки України 
Совсун І.Р. № 429 від 10.04.2015 р. було затверджено нову редакцію Статуту 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, відповідно до 
якого університет перейшов у підпорядкування Міністерства освіти і науки України. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р. № 16 «Про 
реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» було реорганізовано 
Рівненський державний аграрний коледж шляхом приєднання його до Національного 
університету біоресурсів і природокористування України як відокремлений структурний 
підрозділ Університету. 

 
1.2. Стратегія розвитку та удосконалення структури університету 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  
(далі – НУБіП України, Університет) має статус самоврядного (автономного) 
дослідницького національного університету відповідно із Постановою Верховної Ради 
України від 29 липня 1994 р. № 158/94-ВР «Про Національний аграрний університет». 
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За понад 117-річну історію існування Університету в його стінах підготовлено 
десятки відомих українських політиків та громадських діячів, сотні вчених, педагогів, 
керівників підприємств, організацій і установ, сотні тисяч фахівців-виробничників, які є 
гордістю Університету та всієї держави. 

Для виконання покладених на Університет нових статутних функцій з формування 
патріотичної національної еліти України, забезпечення підготовки висококваліфікованих 
фахівців для органів державного управління, наукових, освітніх установ та суб’єктів 
підприємництва в аграрному секторі, з розвитку наук про життя, раціонального 
природокористування, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу 
Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року», нинішніх і майбутніх вимог суспільства, 
ректоратом Університету була розроблена Програма розвитку Національного 
університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 рр. «Голосіївська 
ініціатива – 2020» (далі - Програма), яка ставить за мету вибудувати нову п’ятирічну 
багатовекторну стратегію розвитку за напрямами життєдіяльності Університету й 
забезпечити її дієвими механізмами реалізації. 

 
Мета і завдання 

 

Програма розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень в 
НУБіП України для набуття ним повноцінних характеристик статусу дослідницького 
університету України, як одного з лідерів освіти та науки міжнародного рівня. Основним 
завданням запропонованих змін має стати формування Університету як головного 
галузевого навчально-наукового центру України з підготовки науково-педагогічних, 
наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського 
господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя. 
Університет дослідницького типу буде концентрувати свої зусилля на науковому 
забезпеченні ефективного розвитку аграрного сектору, суміжних із ним інших сфер 
національної економіки, розвитку біоекономіки, галузей наук про життя, підвищенні 
конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції системи української освіти в 
єдиний європейський освітній простір.  

Кінцевою метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих 
фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової 
діяльності. 

 

Аналіз сучасних тенденцій в університетській освіті та науці 
 

Перспективи розвитку Університету тісно пов’язані з трансформуванням 
глобального розвитку світової освіти і науки, формуванням сфери знань, низкою 
загальнодержавних проблем макроекономічного характеру і внутрішніх чинників 
розвитку самого вишу.  

Найважливіші з них такі: 
• складна внутрішня суспільно-політична ситуація на частині території держави, 

викликана агресією з боку Росії; 
• висока відповідальність органів державного управління за наслідки і проблеми 

формування нових векторів міжнародної інтеграції, перш за все, до структур Євросоюзу;  
• важкий фінансово-економічний стан держави через зменшення ВВП, доходів 

до бюджету та ін., нечіткі перспективи зростання обсягів бюджетного фінансування 
університетів; 

• несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, зменшення кількості 
випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній 
загальноосвітній школі; 
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• зменшення престижності класичної сільськогосподарської освіти у світі, поява 
подібних тенденцій в Україні, виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на 
базові аграрні професії;  

• невідповідність рівня матеріально-технічної бази інноваційним вимогам та 
невідкладна потреба в її оновленні; 

• недостатня міжнародна кооперація та інтеграція у європейський і світовий 
освітній простір, що знижує загальний індекс конкурентоспроможності навчального закладу; 

• недостатність практичної та науково-дослідної складової у фаховій підготовці 
науково-педагогічних кадрів, зростаюча потреба у підвищенні кваліфікації управлінського 
апарату та викладачів Університету; 

• недостатність зв’язків з потенційними замовниками кадрів та відсутність 
необхідної соціальної інфраструктури, достатньої кількості соціально захищених робочих 
місць та інше. 

 

Шляхи та способи розв’язання проблем 
 

Науково-педагогічний колектив університету вбачає два основних шляхи 
розвитку. Перший - інтенсивний, який би діалектично поєднав освітній, науковий та 
виробничий процеси в інноваційну модель розвитку. Цей процес спрямований, по-перше, 
на активізацію суспільного життя науково-педагогічного колективу (через різноманітні 
міжнародні й національні наукові та історично-пізнавальні й культурно-виховні 
програми), по-друге, підвищення рівня інноваційності навчального процесу і наукових 
досліджень (через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів отримання і 
передачі знань), по-третє, збільшення фінансування капітального будівництва та ремонту 
виробничих і обслуговуючих приміщень, у т.ч. у навчально-дослідних господарствах, 
житла для викладачів та гуртожитків для студентів, вкладень у розширення спортивної, 
оздоровчої та культурної бази. 

Другий – екстенсивний: він передбачає подальше збільшення кількості 
відокремлених підрозділів, привабливих за рівнем свого розвитку, обсягом ресурсів та 
станом їх використання (коледжів, технікумів, інститутів, у т.ч. науково-дослідних, 
академій, університетів), які добровільно, на основі рішення трудових колективів, виявили 
бажання інтегруватися у НУБіП України за підтримки Уряду України та Міністерства 
освіти і науки України.  

Обидва шляхи розвитку Університету на перспективу можуть бути 
відокремленими у діях, а також, водночас, поєднані в організаційних заходах, у часі та 
фінансуванні. Шляхи подальшого розвитку та реформування Університету спрямовані на 
досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту за такими базовими цілями: 

• стати центром освітньої, навчально-методичної і наукової політики в аграрному 
секторі, охороні навколишнього середовища, сфері наук про життя не тільки в Україні, 
але й у міжнародному вимірі; 

• визначення і формування нових суспільних цінностей та духовних орієнтирів в 
освіті та наукових дослідженнях;  

• утримання досягнутого та зростання якості освіти і наукових досліджень;  
• забезпечення людиноцентричної моделі суспільних відносин, розвиток 

демократичних принципів в управлінні Університетом;  
• підвищення соціального статусу науково-педагогічних та наукових працівників, 

соціальний захист співробітників, студентів, аспірантів і докторантів;  
• комплексна реконструкція та оновлення основних фондів, розроблення плану 

розвитку території Університету, невідкладне виконання ремонтних і будівельних робіт з 
урахуванням новітніх світових вимог та надбань у сфері будівництва й архітектури; 

• збільшення обсягів залучення і підвищення ефективності використання 
фінансових та матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на розвиток Університету, 



 10

у т.ч. оптимізація структурних і податкових відносин базового закладу з навчально-
дослідними господарствами і відокремленими підрозділами. 

 
Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати й поширювати 

сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців 
європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку. Свою місію 
НУБіП України реалізує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільно-
виховна, міжнародна, освітньо-навчальна, науково-дослідницька, інноваційна виробничо-
господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.  

 
Напрям 1. Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності 

 
Основні завдання у сфері міжнародного співробітництва: 
- по-перше, активне використання міжнародних зв’язків посольств України, 

можливостей професорів, стажерів, випускників та співробітників Університету, які 
працюють за кордоном, з метою залучення іноземних громадян для навчання в 
Університеті за навчальними програмами підготовки бакалавра та магістра; 

- по-друге, інтенсифікація співпраці із закордонними університетами-партнерами 
на основі двосторонніх угод, розширення напрямів співпраці з метою більш широкого 
залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до виконання спільних 
міжнародних наукових проектів, наукової кооперації, участі у міжнародних конкурсах; 

- по-третє, забезпечення можливості самостійного вивчення іноземних мов для 
викладачів та співробітників Університету, запровадження мовних стажувань. Цей напрям 
планується реалізувати кількома блоками цілей (мета) та відповідних кроків. 

 
Мета 1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в Університеті 

 
1.1.1. Інтенсифікувати взаємодію з міжнародними, міжурядовими та неурядовими 

організаціями, фондами і програмами (ООН, USAID, Європейська комісія, ЮНЕСКО, 
HORIZONT, Світовий банк, IFC тощо), посольствами України для залучення додаткових 
джерел підтримки розвитку спільних міжнародних програм навчання студентів в 
університетах-партнерах. Заснувати Міжнародну асоціацію випускників НУБіП України. 

1.1.2. Підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій 
вивчення іноземних мов, формування груп з екстернатного вивчення дисциплін робочого 
навчального плану іноземними мовами, залучення студентів до участі в міжнародних 
освітніх програмах  за безпосередньої участі університетів-партнерів. 

1.1.3. Підвищити якість рекламної продукції про Університет, у т.ч. в Інтернеті та 
ЗМІ, інтенсифікувати її розміщення за кордоном. 

1.1.4. Посилити фаховий та науково-педагогічний рівень підготовки викладачів, які 
працюють з іноземними студентами, поліпшити соціальні, у т.ч. житлові, умови для 
студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому відділенні та за навчальними 
програмами підготовки бакалаврів і магістрів.   

 
Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності 

з визнання та видачі подвійних дипломів 
 

1.2.1. Налагодження постійних зв’язків з МОН України, Міністерством 
закордонних справ України (далі МЗС), посольствами України, університетами ЄС, США 
і Китаю та інших країн з метою запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання 
спільних навчальних проектів, сприяння у підтримці та реалізації навчальних програм з 
видачею подвійних дипломів про освіту. Збільшення кількості іноземних студентів 
підготовчого відділення для іноземців. 
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1.2.2. Залучення іноземних експертів з різних галузей наук для забезпечення 
ліцензування і акредитації міжнародних навчальних програм, оцінки рівня наукових 
публікацій, навчально-методичних матеріалів, наукової компетенції науково-педагогічних 
працівників університету. 

1.2.3. Удосконалення методичної бази міжнародного співробітництва з метою 
забезпечення взаємодії з іноземними університетами, міжнародними, міжурядовими та 
неурядовими організаціями, фондами і програмами для адаптивного визнання змісту 
освіти в Університеті та університетах-партнерах.  

 
Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання 

 
1.3.1. Впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для  науково-

педагогічних працівників, які читають англомовні курси, усіх факультетів/інститутів 
Університету, введення щомісячного (щотижневого) англомовного дня спілкування на 
території Університету; перегляд кількості кредитів, які обирають студенти за вибором на 
користь іноземних мов. 

1.3.2. Стимулювання англомовних викладачів, інтенсивна підготовка резерву 
кадрів для  планування закордонних навчальних та наукових відряджень з урахуванням 
мовної підготовки, педагогічного навантаження, спеціальності. 

1.3.3. Розроблення і затвердження програм факультативного вивчення польської і 
китайської мов на кафедрах іноземних мов, забезпечення навчальних програм 
кваліфікованими викладачами, проведення літніх фахових мовних шкіл. 

1.3.4. Формування спільних магістерських програм з університетами 
Вишеградської групи, семестрове навчання студентів в університетах-партнерах, спільне 
отримання грантів на виконання дослідницьких програм та організацію міжнародних 
магістерських програм за узгодженими спеціальностями і спеціалізаціями. 

1.3.5. Організація і проведення літніх і зимових шкіл підвищення кваліфікації на 
базі Університету для представників університетів-партнерів та інших навчальних 
закладів і наукових установ з видачею відповідних дипломів (свідоцтв). 

 
Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 

 
1.4.1. Встановлення зв’язків зі спорідненими закладами освіти інших країн для 

співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, 
розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. 

1.4.2. Офіційне членство науковців Університету в міжнародних громадських 
професійних об’єднаннях, отримання вільного доступу до авторитетних міжнародних 
наукометричних баз даних (Scopus, Webof Science тощо).  

1.4.3. Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними університетами та науковими 
установами щодо покращення показників рейтингу наукових видань НУБіП України 
серед навчальних закладів. 

1.4.4. Розвиток партнерства в агропромисловій та природоохоронній сферах, сфері 
наук про життя між вітчизняними та іноземними установами і організаціями, спільне 
видання аналітичних бюлетенів. 

1.4.5. Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових 
програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на 
внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції. 

1.4.6. Організація та участь аспірантів і докторантів у спільних міжнародних 
проектах, конференціях, симпозіумах та круглих столах. 

1.4.7. Подальше впровадження та розширення переліку місць і форм проведення 
міжнародного стажування аспірантів і докторантів. 
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Напрям 2. Підвищення рівня якості навчання,  
розширення можливостей доступу до освітянських послуг 

 
Основна мета розвитку освіти в НУБіП України на 2015-2020 роки спрямована на 

підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр», розширення переліку 
нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій відповідно до попиту на 
українському та міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм 
відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів у техніці, інформаційних, агро- і 
біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, 
виробничому та побутовому енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, 
землекористуванні та його правовому забезпеченні, якості продуктів харчування для 
поліпшення екологічних умов життя людини.  

З метою підвищення якості надання освітніх послуг Університет планує розвивати 
міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом підвищення їх комунікативності 
через збільшення кількості бакалаврських напрямів підготовки та магістерських 
спеціальностей і спеціалізацій з викладанням англійською та іншими іноземними мовами. 

Підвищення конкурентоспроможності  Університету з надання освітніх послуг, 
вимірюється індикаторами, основними з яких визначено: по-перше, якість навчального 
процесу; по-друге, вартість наданих освітянських послуг, по-третє, кількість 
працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави і т.д. 
Синергетичним показником конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, 
тобто кількість абітурієнтів, які виявили бажання навчатися в Університеті за напрямами і 
спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення. 

Основними завданнями в освітній сфері є: 
• повне використання ліцензованих обсягів, враховуючи суттєве збільшення 

кількості іноземних студентів, насамперед, на профільних напрямах підготовки та 
спеціальностях;  

• продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 
неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою «загальноосвітня школа, 
ліцей – технікум, коледж – Університет». Розробка дієвої програми поліпшення якості 
освітніх послуг у відокремлених підрозділах Університету;  

• розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм, які б 
відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня з 
формуванням окремих модульних дисциплін; за впровадження міжнародних освітніх 
програм, навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, 
створення та відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців 
відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою отримання студентами 
подвійних дипломів; 

• залучення роботодавців агропромислового виробництва до участі в підготовці та 
реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними 
освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення 
частини практичного компонента; масштабне запровадження програм стажування на 
виробництві. Оновлення матеріальної бази навчально-дослідних господарств, надання їм 
привабливого і сучасного рівня;  

• забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та 
матеріалами, інтеграція вищої університетської освіти і наукових досліджень до вимог 
практики агробізнесу; 

• участь науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 
державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;  

• інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими 
установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення навчально-науково-
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виробничих комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій; 
• створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування 

активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності; 
• розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього 

програмного забезпечення, у т.ч. моделюючого пакету програм «Wolfram mathematika», 
удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з 
використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанційних 
лекцій і телеконференцій; 

• залучення до постійної та часткової роботи високопрофесійних науково-
педагогічних працівників з міжнародним досвідом з поза меж Університету та України;  

• поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та 
здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних 
методів і комп’ютерного аналізу та шляхом прямих співбесід, інтерв’ю;  

• забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та 
наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету; 

• індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення 
можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; 
створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування;  

• впровадження у навчальний процес та діяльність університетської бібліотеки 
сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій 
для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення 
дистанційних лекцій та телеконференцій; 

• активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької 
роботи вчених Національної академії наук України й Національної академії аграрних наук 
України та галузевих академій, виробничників, провідних фахівців організацій та установ. 

 

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 
 

Відповідно до своєї місії освітньо-навчальна діяльність університету належить до 
основних напрямів його розвитку. Для реалізації мети та завдань у навчальній і виховній  
сферах діяльності Університету формуються цілі розвитку на наступні п’ять років. 

2.1.1. Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти 
(включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення 
контингенту студентів за навчальними програмами (бакалаврськими, магістерськими, 
рhD, докторськими), у т.ч. за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

2.1.2. Моніторинг, розробка і ліцензування нових бакалаврських напрямів 
підготовки й магістерських спеціальностей, розширення підтвердженого МОН України 
обсягу підготовки з переліку актуальних на ринку праці напрямів підготовки бакалаврів, 
спеціальностей магістрів, попередньо акредитованих у НУБіП України.  

2.1.3. Участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з 
питань надання вищої освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової діяльності та 
інформаційного забезпечення їх відповідності цілям і змісту навчальних програм на 
основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації. 

2.1.4. Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й атестації 
педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для 
Університету, інших навчальних закладів та наукових установ. 

2.1.5. Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних програм 
молодшого спеціаліста та бакалавра для того, щоб дати можливість молодшим 
спеціалістам оптимально продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів 
скороченого терміну навчання. 
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2.1.6. Підтримання та зміцнення діючого взаємозв’язку факультетів і кафедр 
базового закладу університету з коледжами НУБіП України для продовження підготовки 
молодших бакалаврів за програмами бакалаврату в постійних містах їх розташування. 

2.1.7. Удосконалення внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення контролю 
якості навчального процесу, що включає дотримання галузевих стандартів, ліцензування 
та акредитацію напрямів і спеціальностей, державну атестацію випускників, участь у 
державних та міжнародних рейтингах, розроблення наукометричної бази даних 
вітчизняних та міжнародних наукових видань у НУБіП України, розвиток системи 
менеджменту якості. 

2.1.8. Постійне, відповідно до кращих зразків та формальних вимог МОН України, 
підвищення якості навчального процесу за фахово-професійним, інформаційно-
телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами. 

 
Мета 2.2. Розвиток магістратури 

 

Пріоритетом розвитку магістерських програм у НУБіП України на 2015-2020 рр. є 
закріплення і подальший розвиток сформованої у попередні роки їх структуризації за 
сферами працевлаштування, зокрема, виробничої (освітньо-професійної), дослідницької 
(освітньо-наукової), управлінської, експертно-контрольної та педагогічної. З цією метою 
необхідно надалі: по-перше, відкрити та запровадити у навчальний процес  нові 
спеціальності та спеціалізації, актуальні на ринку праці, зокрема, що стосуються фахово-
галузевої орієнтованості; по-друге, інтенсифікувати навчальний процес шляхом 
збільшення кількості магістерських програм, побудованих за модульною системою 
викладання дисциплін; по-третє, запровадити нову, комбіновану систему оцінювання 
рівня знань бакалаврів для подальшого відбору на навчання за магістерськими 
спеціальностями. 

Нові програми будуть формуватися відповідно до напрямів впровадження новітніх 
агротехнологій, інновацій у ветеринарній медицині, біотехнології, технології 
енергозбереження, проектування та виготовлення нових машин, поліпшення якості 
продуктів харчування для забезпечення якості життя людини, зростаючих потреб у 
макроекономічних дослідженнях з прикладної економіки, аграрного біржового ринку, 
розвитку сільських територій та місцевого самоврядування. 

2.2.1. Проведення постійного моніторингу міжнародного освітнього простору, 
інновацій в агро- і біотехнологіях, енергетиці, техніці, інших профільних напрямах 
діяльності Університету з метою розроблення нових магістерських спеціальностей та 
програм для забезпечення швидкої адаптації їх майбутніх випускників до вимог ринку 
праці. 

2.2.2. Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів майстер-класів 
провідних науковців Університету, експертів, виробничників та закордонних вчених, з 
частковим переходом до блочного навчання. 

2.2.3. Забезпечення моніторингу якості підготовки та процедур захисту 
магістерських робіт. Збільшення кількості дисциплін, що викладаються для магістрів 
іноземними мовами. 

2.2.4. Продовження практики обов’язкової участі студентів магістратури 
дослідницької спеціалізації у виконанні наукових тем випускових кафедр, виступах на 
конференціях, семінарах, постерних презентаціях, публікаціях результатів досліджень та 
підготовці авторефератів магістерських робіт. 

2.2.5. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Прикладна економіка» та 
розпочати підготовку магістрів за цією програмою на новоствореній кафедрі.  

2.2.6. Ліцензувати новий бакалаврський напрям «Туризм» зі спеціалізацією 
«Зелений туризм» з метою подальшої реалізації підготовки магістрів на кафедрі аграрного 
консалтингу.  
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2.2.7. Підготувати обґрунтування та подати необхідні документи до МОН України 
щодо введення у галузь знань «Право» спеціальності «Природоохоронна діяльність» з 
подальшою реалізацією підготовки магістрів.  

2.2.8. Ліцензувати нову магістерську спеціальність 8.09010103 «Експертна оцінка 
ґрунтів» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» та розпочати за нею підготовку 
магістрів на кафедрах ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули й 
агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна. 

2.2.9. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Агромеліорація» та розпочати 
підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі кормовиробництва, меліорації і 
метеорології. 

2.2.10. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Ветеринарна фармація» та 
розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі фармакології і токсикології.  

2.2.11. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Лабораторна діагностика 
хвороб тварин» та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі біохімії 
тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого, на кафедрі 
мікробіології, вірусології та біотехнології, на кафедрі гістології, цитології та ембріології, 
на кафедрі терапії і клінічної діагностики, на кафедрі патологічної анатомії, на кафедрі 
рідіобіології та радіоекології.  

2.2.12. Розширити підготовку фахівців у галузях знань «Сільське господарство та 
лісництво», «Ветеринарія», «Біотехнологія» тощо, за програмами експертів-аналітиків, 
які, крім технологічної підготовки за обраною спеціальністю, передбачають оволодіння 
навичками роботи з новітніми лабораторними приладами, методиками та технологіями. 

2.2.13. Збільшити ліцензований обсяг підготовки за магістерською спеціальністю 
«Адміністративний менеджмент» випускників із основною сільськогосподарською 
освітою для набуття управлінських навичок у сфері сільськогосподарського виробництва, 
ветеринарної медицини, переробки та зберігання продукції рослинництва і тваринництва. 

2.2.14. Удосконалити підготовку магістрів за спеціальністю «Якість, стандартизація 
та сертифікація» для експертно-контрольної сфери діяльності з базовою 
сільськогосподарською та ветеринарною освітою, які знайомі з технологіями 
виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва і тваринництва та  освоїли 
навички експерта з оцінки якості сировини або готової продукції. 

2.2.15. Розширити магістерську підготовку за спеціальністю «Педагогіка вищої 
школи»з метою формування кваліфікованих викладачів з ефективного функціонування 
сільськогосподарських навчальних закладів на основі використання сучасних технологій 
виробництва, зберігання і переробки  сільськогосподарської продукції. 

2.2.16. Продовжити роботу щодо розширення обсягів підготовки магістрів за 
спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» у навчально-науковому інституті 
післядипломної освіти. 

2.2.17. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю «Біржова діяльність» у 
навчально-науковому інституті бізнесу. 

2.2.18. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю «Екологічний контроль 
та аудит» у навчально-науковому інституті рослинництва, екології і біотехнологій. 

2.2.19. Сформувати, підготувати, ліцензувати нову магістерську програму  
«Управління розвитком сільських територій» та розпочати підготовку магістрів за цією 
програмою на кафедрі економіки праці та розвитку сільських територій. 

2.2.20. Продовжити практику укладання договорів між Університетом, 
роботодавцями та студентами магістратури для забезпечення майбутнього працевлашту-
вання випускників. 

 
 
 
 
 



 16

Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, 
використання інформаційних та інтерактивних технологій 

 

Важливою компонентою поліпшення навчального процесу підготовки фахівців в 
Університеті має стати розвиток його навчального та методичного забезпечення. 
Забезпечення навчального процесу власними підручниками, посібниками, робочими 
програмами і матеріалами є важливою складовою частиною підвищення 
конкурентоспроможності навчального закладу дослідницького типу. Для реалізації цієї 
мети розроблені такі цілі. 

2.3.1. Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, 
що реалізується через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій. 

2.3.2. Стабілізація кількості та концентрація уваги на підвищенні якості змісту 
підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами базового 
закладу Університету та регіональних ВНЗ за дозволом МОН України, у т.ч. іноземними 
мовами. 

2.3.3. Збільшення кількості електронних навчальних курсів дисциплін, що доступні 
студентам базового закладу університету та регіональних ВНЗ, розміщених на платформі 
Moodle. 

2.3.4. Підвищення якості підготовки навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу в НУБіП України. Посилення ролі педагогічних кафедр у підвищенні 
якості навчального процесу. 

2.3.5. Збільшення кількості дистанційних та відео-занять для студентів 
відокремлених підрозділів Університету. Вдосконалення дистанційної системи навчання. 

2.3.6. Реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності університетської 
наукової бібліотеки. Наповнення інституційного репозитарію. 

 
Напрям 3. Студентське самоврядування та виховна робота.  

Інтелектуальний та особистісний розвиток молоді 
 

Основною метою виховання студентської молоді є формування патріотично 
налаштованих громадян України з високими моральними цінностями та духом, 
людськими ідеалами та  переконаннями, знанням історії і культури українського народу, 
національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого 
народу, колективу Університету, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю 
в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського 
обов'язку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки, 
історії Університету та його видатних учених. 

Для реалізації цих цілей необхідно створити нові, більш сучасні умови для 
розвитку особистості, реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей у сфері 
професійних, спортивних та мистецьких талантів шляхом організації більшої кількості 
клубів за інтересами, фестивалів, семінарів, практикумів, спортивних подій. На реалізацію 
цього напряму спрямовані такі цілі. 

3.1.1. Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію 
роботи студентської організації та студентського містечка, студентської профспілкової 
організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського 
самоврядування, оновлення і забезпечення рейтингової системи поселення в гуртожиток, 
виховання сумлінної поведінки, відповідального ставлення до членів колективу, майна 
університету. 

3.1.2. Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для 
вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і 
самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, 
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самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої 
діяльності. 

3.1.3. Розробка річних комплексних програм виховної роботи із студентством для  
факультету, інституту (включаючи програму тренінгу «Школа першокурсника»). 

3.1.4. Створення в гуртожитках та на території студентського містечка умов для 
вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і 
самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, 
самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої 
діяльності. 

3.1.5. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 
фізичного, психічного та духовного здоров'я, захист соціальних прав, формування 
здорового способу життя шляхом проведення масових загальноуніверситетських заходів. 

3.1.6. Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської 
газети) та створення FM-радіостанції, озвучення в основних корпусах і будівлях 
Університету (гуртожитках). 

3.1.7. Створення Міжнародної асоціації випускників НУБіП України, – сприяння 
налагодженню контактів органів студентського самоврядування Університету з 
українськими та міжнародними студентськими організаціями. 

3.1.8. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у громадській роботі, 
мистецькі та спортивні досягнення тощо. 

3.1.9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т.ч. наставників 
академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та 
педагогічної компетентності. 

 
Напрям 4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності 

 
Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності колективу 

Університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження науково-дослідних 
робіт у напрямах, пов’язаних із викликами, що стоять перед людством, і є актуальними 
для забезпечення розвитку Української держави. До них належить розвиток 
сільськогосподарських, технічних, біологічних, економічних, юридичних, природничих, 
педагогічних, історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук через 
фундаментальні й прикладні дослідження. Досягнення  світового рівня якості  наукових 
досліджень є загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення – першочергове 
завдання Університету. Єдність розвитку освіти, науки і практики є визначальним 
чинником реформування університетського життя. Стратегічними напрямами 
наукових досліджень в університеті є біологізація сільського господарства;охорона 
природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; якість, біобезпека, сертифікація і 
стандартизація технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції; 
механізація та інженерний менеджмент сільськогосподарського виробництва; енергетика 
та автоматика в агропромисловій та природоохоронних сферах, економіка, маркетинг, 
менеджмент, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти 
якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; освоєння нових 
систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне 
забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове 
забезпечення регулювання біоресурсів і сталого природокористування. Українська 
лабораторія якості і безпеки продукції АПК є універсальним комплексом європейського 
рівня, висококласним функціональним, аналітичним лабораторним центром для 
проведення великого спектру хімічних, біологічних та радіологічних досліджень. 

Конкурентоспроможність у сфері наукової діяльності вимірюється, по-перше, 
часткою обсягів державного фінансування наукових фундаментальних і прикладних 
розробок від загального фінансування Університету; по-друге, кількістю працівників, 
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залучених до виконання ініціативних тем наукових досліджень та тем, що виконуються на 
замовлення міністерств, відомств, установ, та їх співвідношенням; по-третє, якістю – 
інноваційністю та глибиною фундаментальних і прикладних досліджень, апробацією та 
впровадженням наукових розробок центральними органами виконавчої влади України, 
міжнародними організаціями, суб’єктами підприємництва; по-четверте, індексом 
цитування за даними авторитетних наукометричних баз даних та обсягом залучених 
коштів до спеціального фонду за результатами наукової та науково-технічної діяльності. 

 
Основні завдання у науковій сфері за напрямами такі: 

 

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості  
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення  

проблем сталого сільського розвитку 
 

4.1.1. Придбання сучасного лабораторного обладнання, моделюючих пакетів 
програм для поліпшення організаційних і технічних умов проведення фундаментальних 
досліджень світового рівня у сферах вивчення біоресурсів, сталого природокористування, 
збереження біорізноманіття. 

4.1.2. Пошук і розвиток нових напрямів фундаментальних досліджень, прикладних 
наукових і науково-технічних розробок у галузі сільськогосподарських, технічних, 
біологічних економічних, юридичних природничих, педагогічних історичних, 
філософських, географічних, фізико-математичних наук.  

4.1.3. Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення 
співпраці з міністерствами та відомствами з питань проведення досліджень на їх 
замовлення, участь вчених Університету в реалізації пріоритетних напрямів розвитку 
вітчизняної науки спільно з НАН України і НААН України. Створення спільних із 
Національною академією аграрних наук України науково-дослідних інститутів з 
актуальних проблем розвитку агросектору країни. 

4.1.4. Пошук перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт, 
системна робота щодо участі у конкурсах, наукових проектах, удосконалення процедур 
проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в Університеті. 

4.1.5. Систематичний контроль за якістю наукової діяльності та моніторинг за 
ефективністю впровадження наукової продукції у виробництво, подання вченими 
університету результатів наукових досліджень на здобуття премій міжнародного та 
національного рівнів. 

4.1.6. Удосконалення системи фінансового планування і супроводження виконання 
науково-дослідних робіт, оптимізація структури кошторису витрат для проведення 
наукових робіт. Доведення до 25% долі витрат Університету, які спрямовуються на 
науково-дослідні роботи. 

4.1.7. Здійснення маркетингових заходів для популяризації можливостей 
Університету щодо розробки державних стандартів і проектів науково-технічної 
документації. 

4.1.8. Активна співпраця з бізнесом. Розширення джерел залучення коштів на 
наукові дослідження за рахунок надання платних послуг на проведення науково-
дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, 
пошукових та проектно-пошукових робіт. 

4.1.9. Підвищення науково-технічного потенціалу та конкурентоспроможності 
об’єктів права інтелектуальної власності Університету, його розвитку на інноваційній 
основі. 

4.1.10. Проведення патентно-кон’юнктурних, інформаційних та маркетингових 
досліджень і прогнозування взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об’єктів 
прав інтелектуальної власності  на ринках продажу ліцензій.  
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4.1.11. Удосконалення web-сайтів наукових видань Університету на базі 
інформаційно-технічної системи Open Journal System. Забезпечити формування імпакт-
фактора наукових видань Університету. 

4.1.12. Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження наукових видань 
(журнали, монографії, збірники наукових праць тощо) удосконалення структури наукових 
підрозділів Університету для забезпечення інтеграції освіти та науки з виробництвом. 

4.1.13. Залучення до складу редакційних колегій іноземних вчених та 
представників міжнародних наукових установ, які мають високий індекс цитування. 

4.1.14. Розширити сферу діяльності Української лабораторії якості і безпеки 
продукції АПК у регіонах України, забезпечення функціонування на її базі центру 
користування наукоємним обладнанням. Зміцнення науково-технічної бази Науково-
дослідного та проектного інституту стандартизації і технологій екобезпечної та органічної 
продукції (м. Одеса). 

4.1.15. Поліпшення матеріально-технічної бази наукових підрозділів, забезпечення 
сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки Університету, розвиток 
метрологічного забезпечення в наукових  підрозділах університету. 

4.1.16. Розвиток перспективних форм спільної наукової діяльності в підрозділах 
Університету, виконання міжкафедральних досліджень, організація і проведення науково-
дослідних робіт з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та іноземних університетів 
дослідницького типу. 

4.1.17. Взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими установами в 
здійсненні наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та їх активне залучення  
до реалізації спільних наукових програм і проектів. 

4.1.18. Удосконалення системи конкурсного відбору проектів науково-дослідних 
робіт, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, на основі залучення 
до нього зарубіжних експертів світового рівня. 

4.1.19. Покращення якісного та кількісного складу штатних наукових працівників 
Університету. 

 
Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 

 

4.2.1. Удосконалення діяльності аспірантури і докторантури шляхом 
запровадження наукового ступеня доктора філософії, розширення переліку наукових 
спеціальностей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт у спеціалізованих 
вчених радах Університету. 

4.2.2. Підвищення відповідальності спеціалізованих вчених рад (відповідно до їх 
нових повноважень) за процес підготовки, захисту дисертаційних робіт та видачу 
дипломів.  

4.2.3. Сприяння росту наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 
університету – наукових керівників здобувачів наукових ступенів, забезпечення 
сприятливих умов для формування ними складу спеціалізованих вчених рад. 

4.2.4. Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, 
удосконалення системи оцінювання якості фахового та мовного рівня підготовки 
аспірантів і докторантів з використанням механізмів контролю, прийнятих в Україні та за 
її межами.  

4.2.5. Підвищення якості інформаційного забезпечення дослідницьких процесів для 
аспірантів та докторантів (інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіа-освіта). 

4.2.6. Розширення переліку актуальних тем кандидатських та докторських 
спеціальностей підготовки, ліцензованих в НУБіП України, визначених МОН України. 

4.2.7. Залучення коштів для наукових досліджень аспірантів і докторантів через 
систему грантів, благодійних фондів, державних і приватних організацій, установ тощо. 
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4.2.8. Забезпечення участі аспірантів і докторантів у системі міжнародного 
наукового обміну, за участю США, Японії та країн ЄС. 

4.2.9. Запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і 
докторантів, підтримка інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих 
спеціалістів. 

4.2.10. Посилення громадської активності молодих вчених шляхом розвитку 
співпраці між молодіжними організаціями, асоціаціями, навчальними закладами, 
науковими установами, міністерствами та відомствами України. 

4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних стипендій, дипломів, 
інших заохочень для молодих вчених та студентів-дослідників, сприяння підвищенню 
рівня якості їх життя. 

4.2.12. Залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до участі у міжнародних 
та вітчизняних наукових конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та інших 
науково-технічних заходах. 

4.2.13. Опублікування статей наукових та науково-педагогічних працівників 
англійською та іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають 
імпакт-фактор або індекс цитування та входять в наукометричні бази даних Scopus, 
WebofScience і наукових виданнях Університету. 

 
Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 

 

В основі розвитку інноваційної діяльності Університету у майбутньому може бути 
науковий парк НУБіП України «Стале управління навколишнім середовищем і 
якістю життя». Його діяльність має переформатуватися на впровадження і 
комерціалізацію наукових розробок НУБіП України. З цією метою науковий парк має 
вибудувати систему трансферу технологій, інновацій, створених вченими Університету, 
до їх споживачів. 

4.3.1. Реформування за напрямами діяльності та змістом функцій наукового парку 
НУБіП України «Стале природокористування та якість життя» на пошук новацій і 
розбудову інфраструктури їх трансферу. 

4.3.2. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу 
технологій на основі мережі існуючих та новостворених інноваційних підрозділів 
Університету. Організація постійно діючої виставки новітніх технологій, інноваційних 
проектів, нової техніки. 

4.3.3. Удосконалення взаємозв'язків та взаємодії науково-дослідних інститутів 
університету з бізнесом, суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у 
наукових розробках та впровадження у практику, збільшення реалізації інвестиційно 
привабливих інноваційних проектів у навчально-дослідних господарствах Університету. 

4.3.4. Реалізація науковою частиною Університету системи трансферу наукових 
технологій селекції та насінництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного 
підприємництва та навчально-дослідних господарств. 

4.3.5. Розробка та реалізація системи компенсації витрат на наукові розробки та 
права інтелектуальної власності Університету відокремленими підрозділами, забезпечення 
трансферу технологій та надходження фінансових ресурсів у бюджет вишу. 

4.3.6. Участь вчених Університету у розробці та виконанні регіональних 
інноваційних програм і проектів, впровадження системи стимулювання та мотивації праці 
наукових працівників, орієнтованої на об'єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за 
кінцевим результатом. 

4.3.7. Формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність 
організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю та реалізації 
інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету. 
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4.3.8. Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору 
національної економіки для спільного впровадження інноваційних розробок, проектів 
Університету, розміщення маркетингових пропозицій і запитів у національній та 
іноземних мережах трансферу технологій. Здійснення заходів щодо спеціалізації 
навчально-дослідних господарств Університету, оснащення їх сучасною технікою 
(ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство  
ім. О.В. Музиченка» – тваринництво, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна  
станція» – селекція і рослинництво, ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» – овочівництво 
та садівництво, ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – лісництво). 

 
Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 

 

На період розвитку Університету ставиться завдання постійного оновлення 
матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-телекомунікаційного 
забезпечення як навчального процесу, так і всієї життєдіяльності колективу та розвитку 
університетського кіберінформаційного простору. З цієї метою необхідно реалізувати 
кілька важливих заходів. 

4.4.1. Розроблення та впровадження в Університеті комплексної інформаційно-
аналітичної системи з електронним документообігом, територіально адаптованої до 
розміщення у відремонтованому адміністративному корпусі та створення потужного 
кіберінформаційного дата-центру, орієнтованого на вирішення всього комплексу задач 
інформаційного забезпечення.  

4.4.2. Придбання нового обладнання та створення на його основі єдиного 
електронного навчально-наукового середовища Університету, у т.ч. навчально-
інформаційного порталу, інституційного репозиторію, відеопорталу, вікіпорталу, 
геопорталу, електронної бібліотеки, електронних наукових журналів, бібліотечного фонду 
й забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних 
технологій доступу до світової мережі знань. 

4.4.3. Створення інформаційно-освітнього середовища Університету на основі 
активізації розроблення електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-
довідкових web-ресурсів, активне їх використання у навчальному процесі. 

4.4.4. Створення умов для формування інформаційно-комунікаційного середовища 
на території Університету з використанням доступу через Wi-Fi, відеоменеджменту та 
інших новітніх комунікаційних технологій як компонент наукового і суспільного  
прогресу за допомогою електронних web-ресурсів. 

4.4.5. Розроблення нових інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння 
новими методами збору, опрацювання, синхронізації та поширення інформації у web-
просторі. Створення системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового 
та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного 
середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів), яка матиме єдиний Web-
інтерфейс з головною сторінкою  http://edorada.org/, що буде точкою доступу широкого 
загалу користувачів до цих ресурсів. 

4.4.6. Модернізація web-сайту та інтернет-центру університету, у т.ч. web-сайтів 
регіональних ВНЗ, за допомогою інноваційних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. 

 
Напрям 5. Оновлення матеріально-технічної бази та  

поліпшення соціального благополуччя співробітників і студентів 
 

Сучасний етап розвитку Університету нерозривно пов’язаний з нагальною 
потребою у загальній технічній і технологічній модернізації всіх сторін суспільного 
життя. Абсолютну більшість споруд Університету було побудовано або капітально 

http://edorada.org/
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відремонтовано  60-70 років тому, земельні ресурси використовувалися нераціонально, а 
інфраструктура окремих гуртожитків і навчальних корпусів не відповідає технічним 
нормам забезпечення сучасного навчального і наукового процесу, умовам проживання та 
праці. Компактне розміщення Університету на відведеній території дає можливість  надалі 
раціонально використати наявні земельні площі для вкрай необхідного нового 
будівництва. Потребують ремонту й оновлення наявні навчальні корпуси і гуртожитки. 
Необхідно поліпшити соціальну інфраструктуру студентського містечка, спортивного 
корпусу, привести у відповідність з європейськими зразками дорожну і тротуарну 
частину. Основні напрями реалізації заходів за цим напрямом розвитку наведені нижче. 

5.1.1. Пріоритетним завданням розвитку Університету з оновлення матеріально-
технічної бази є розробка й затвердження генерального плану забудови його території, 
відбудова адміністративного корпусу за рахунок концентрації організаційних, фінансових, 
матеріальних, людських зусиль всього колективу. Розробити проект та спорудити сучасну 
базу відпочинку для студентства і співробітників Університету, оголосивши конкурс на 
його розробку та місце розташування. 

5.1.2. Для підвищення соціального статусу й захищеності науково-педагогічного 
колективу необхідно залучити інвестиційні ресурси за погодженням з Фондом державного 
майна (можливо, шляхом земельного аукціону) та спрямувати кошти Університету  на 
здійснення першочергових соціальних видатків, спрямованих на будівництво нового 
житлового будинку і спортивно-оздоровчого корпусу. Спільно з профспілковим комітетом 
забезпечити якісним харчуванням студентів та співробітників Університету. Зміцнити 
базу лікувально-оздоровчого профілакторію. 

5.1.3. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах 
має бути якісним і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації – 
тривалістю не менше 5 років для місць загального користування та десятирічного 
безремонтного періоду – дахів.   

5.1.4. Реалізація Програми енергозбереження планується через утеплення 
приміщень, що має узгоджуватися з модернізацією системи тепло- та водопостачання у 
навчальних корпусах, гуртожитках, навчально-дослідних господарствах через 
встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів (відповідно до їх 
виробничої потреби). 

5.1.5. Перехід на автономні котельні, альтернативні джерела енергії. Поступове 
виробниче оновлення електричної мережі шляхом прокладання нових ліній має 
відбуватися на основі нових матеріалів і технологій з урахуванням зростаючої потреби в 
електроенергії в гуртожитках та навчальних корпусах. 

5.1.6. Придбання нової техніки, зокрема вантажного і будівельного автотранспорту, 
тракторів, снігоприбиральної техніки, формування та ефективне використання запасів 
пального й мастильних матеріалів для обслуговування Університету, у т.ч. при створенні 
машинно-тракторної станції для навчально-дослідних господарств.  

5.1.7. Реконструкція основних фондів та забезпечення благоустрою прилеглих до 
будівель Університету територій, проведення реконструкції інженерних мереж, доріг і 
тротуарів, у т.ч. для велосипедного руху. Осучаснення зовнішнього вигляду Університету. 

 

Напрям 6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності  
та суспільні орієнтири колективу 

 

Зміст завдань за даним  напрямом розвитку Університету вбачається у необхідності  
підвищення патріотизму, національної свідомості кожного члена науково-педагогічного 
колективу, обслуговуючих працівників та студентів через вивчення традицій українського 
народу, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, історії села та міста, держави  
загалом. Патріотичне виховання студентської молоді має ґрунтуватися на повазі до 
державного суверенітету, прапора і герба, недоторканності державних кордонів, 
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соборності та унітарності, знання гімну України. Формування ідеології людиноцентризму 
в розвитку національної освіти реалізувати шляхом щорічного відвідування викладачами і 
студентами визначних культурно-історичних пам’яток, знайомства з історичними, 
військово-патріотичними і культурними надбаннями українського народу, а також 
підняття рівня академічної культури та патріотичної свідомості, гордості за свій 
Університет і державу.  

6.1.1. З метою координації спільних зусиль у розвитку вітчизняної аграрної науки, 
сприяння у діяльності Уряду, міністерств аграрної політики та продовольства, екології та 
природних ресурсів, досліджень важливих і різновекторних проблем з екології, земле- і 
природокористування, правознавства і педагогіки, економіки і менеджменту, НУБіП 
України ініціює створення об’єднання аграрних та інших університетів – Всеукраїнської 
громадської організації «УНІВЕРСИТЕТИ НАУК ПРО ЖИТТЯ».  

6.1.2. Встановлення заходу «День НУБіП України», який відзначатиметься в 
останню суботу червня кожного року з метою відновлення традицій та формування й 
розвитку нових суспільно-моральних цінностей колективу Університету.  

6.1.3. Удосконалення системи загальноуніверситетських нагород і відзнак, 
забезпечення публічного вручення нагород в навчально-наукових інститутах і на 
факультетах, відновлення функціонування Дошки пошани, у т.ч. електронної, для 
наукових, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету; 
продовження відзначення кращих працівників Університету почесним званням 
«Заслужений працівник НУБіП України», а науковців – «Почесний доктор НУБіП 
України», «Почесний професор НУБіП України», запровадження системи заохочення і  
нагород для кращих студентів і аспірантів. Запровадження іменних нагород, медалей 
Університету (імені його найкращих вчених).  

6.1.4. Створення медіа-центру ставить за мету відображення й відстеження 
суспільно-політичних настроїв через діяльність соціологічної служби Університету, а 
також для вивчення громадської думки, зміни формату, накладу й розповсюдження  
університетської газети, переформатування інтернет-порталу Університету мінімум за 
двома мовами. 

6.1.5. Створення Міжнародної асоціації випускників Університету, формування 
єдиної електронної бази даних про випускників, у т.ч. громадян іноземних країн. 

6.1.6. Широке залучення до проведення олімпіад, дослідницької роботи учнів шкіл, 
училищ, технікумів. Започаткування проведення щорічного випробовування 
першокурсників за IQ тестами, організація конкурсу наукових студентських робіт та 
студентської олімпіади з історії Університету та різних галузей наук. 

6.1.7. Розроблення логотипів і виготовлення наборів сувенірної продукції та 
атрибутики Університету, у т.ч. з урахуванням запитів навчально-наукових інститутів та 
факультетів (згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). 

6.1.8. Створення системи заохочень для благодійників, виготовлення меморіальної 
плити на честь тих, хто взяв участь у відбудові адміністративного корпусу та інших 
об’єктів. Забезпечення належного зовнішнього вигляду й внутрішнього стану будівель і 
приміщень Університету як необхідної умови культурного виховання його студентів, 
науково-педагогічних працівників та інших співробітників. 

6.1.9. Постійна підготовка та видання наукових і науково-популярних видань, 
присвячених історії Університету, його науковим досягненням, видатним науковцям, 
співробітникам і випускникам.  

6.1.10. Встановлення перехідних призів, зокрема «Кубку ректора» для 
нагородження переможців щорічних спортивних змагань серед студентських команд із 
футболу та інших видів спорту. 

6.1.11. Створення «Етичного кодексу працівників університету» з метою дбати про 
дух моралі і дружби, взаємоповаги в колективі.  
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Напрям 7. Демократизація управління, розвиток самоврядування 
 

Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації 
управління Університетом, передбачають посилення ролі колективів структурних 
підрозділів, органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних, 
громадських і студентських організацій в управлінні навчальним закладом.  

Керівництво Університету запроваджує нову етику управлінської діяльності. Вона 
ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, людиноцентризму, 
розширення повноважень структурних підрозділів вишу, відкритості процесу розроблення 
основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження, на створенні 
ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм 
колективом за всіма напрямами діяльності, чіткому дотриманні демократичних засад 
виборної системи. Це впливатиме на комплексну оцінку життєдіяльності Університету. 

7.1.1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя науково-педагогічного 
колективу активізується й зростатиме надалі роль колективу базового навчального 
закладу, його структурних складових у складі інститутів і факультетів, а також 
відокремлених підрозділів, у прийнятті важливих рішень життєдіяльності Університету. 

7.1.2. Вводяться принципові зміни в рейтингову систему обліку навчально-
методичного, науково-педагогічного, культурно-виховного навантаження та схему 
базового фінансування оплати праці відповідно до чинного законодавства.   

7.1.3. Відповідно до чинного законодавства України та змін, внесених до Статуту 
Університету, з 2015 року вводиться пряме, конкурсне обрання претендентів на посаду 
ректора та інших посадових осіб, зокрема, директорів інститутів, деканів факультетів, 
завідувачів кафедр у два послідовних терміни роботи тривалістю до п’яти років. 

7.1.4. З метою еволюційного підбору, виховання й заміщення керівних кадрів та 
відповідно до європейської практики, в Університеті може встановлюватися дотримання 
граничного віку особи для обрання на керівну посаду – ректора, проректорів, деканів, 
директорів інститутів, центрів, завідувачів кафедр.  

7.1.5. Науково-педагогічні працівники пенсійного віку працюють на посадах за 
контрактом, тривалість якого визначається ректоратом за погодженням із трудовим 
колективом, профспілками, відповідно до кваліфікації, почесних та наукових звань і за 
обсягом диференційованого навчального навантаження. 

 
Напрям 8. Забезпечення фінансової стійкості університету 

 

Університет здійснює свою статутну діяльність за рахунок коштів державного 
фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від виконання робіт, надання 
освітніх, наукових та інших послуг, доходів від виробничої діяльності навчально-
дослідних господарств, коштів від реалізації міжнародних проектів, благодійної допомоги 
тощо. Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до кошторисних призначень. 
Кошти спеціального фонду будуть використовуватися за програмами соціально-
економічного розвитку Університету. Кошти благодійного фонду та громадських 
організацій використовуються гласно і відкрито, відповідно до статутних вимог та цілей 
учасників і благодійників. Для додаткового залучення коштів будуть широко 
впроваджуватися засоби морального стимулювання меценатів-благодійників. 

На період реалізації Програми перед колективом Університету поставлено 
завдання довести загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду до половини від 
бюджетного фінансування за нормативами матеріально-технічного забезпечення ВНЗ у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досягнення необхідного рівня 
фінансового забезпечення Університету, а відповідно, і фінансової стійкості, має 
відбуватися за приведеними нижче цілями. 

8.1.1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв 
обчислення вартості підготовки фахівців за державним замовленням, розроблення та 
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впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та 
наукових ступенів із різних напрямів та спеціальностей. 

8.1.2. Забезпечення постійного зростання фінансування університетської 
діяльності, збільшення залучення колективами інститутів, факультетів, кафедр і 
навчально-науково-виробничих лабораторій коштів від надання наукових, освітніх, 
технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг; навчально-дослідними 
господарствами доходів від виробничо-господарської діяльності в рослинництві, 
тваринництві та переробці. Розробка стимулів для науково-педагогічних працівників, які 
роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету. 

8.1.3. Налагодження ефективної взаємодії навчально-наукових інститутів та 
факультетів із випускниками Університету для поєднання цінностей взаємопідтримки та 
взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення 
зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу та фінансової підтримки з 
боку випускників. 

8.1.4. Фокусування організаційних зусиль на консолідації та концентрації 
можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за рахунок залучення 
приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у 
взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах. 

8.1.5. Встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне 
забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між інститутами і факультетами з урахуванням 
їхніх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення 
частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка залишається в їх розпорядженні, 
посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання 
виділених коштів. 

8.1.6.Здійснення громадського контролю (вчена рада, профспілки, студентське 
самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису 
Університету. 

 
Напрям 9. Заходи для підтвердження статусу дослідницького університету 

 
Університет відповідає більшості критеріїв, за якими надається статус 

дослідницького. Однак, за окремими з них, Університет відповідає неповно, а за 
деякими – умовно. Водночас, Університет має достатні людські, технічні, природні 
ресурси і значний, не реалізований у попередні роки, потенціал для досягнення індексів 
відповідності. 

Станом на час прийняття програми в рейтингу університетів країни НУБіП України 
посідає дванадцяте місце, а серед вищих навчальних закладів освіти м. Києва – четверте. 
Для повної відповідності Університету статусу дослідницького до 2020 року, зростання 
його конкурентоспроможності, входження до десятки провідних вишів України необхідно 
реалізувати певний блок завдань, визначених у стратегії розвитку. Основним iндикатором 
успіху має стати присутність нашого Університету в основних міжнародних рейтингах 
найкращих університетів світу. 

9.1.1. Розширити входження НУБіП України до міжнародних та європейських 
асоціацій університетів і Великої Хартії Університетів. 

9.1.2. Колективам інститутів забезпечити для більшості наукових підрозділів 
отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного 
бюджету в розмірі, що становить не менше, ніж 50 % обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у загальному фонді для проведення науково-дослідних робіт. 

9.1.3. Організувати на базі Університету проведення протягом року не менше 
трьох – п’яти знакових міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій з 
відповідною їх реєстрацією. 
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9.1.4. Інтенсифікувати публікації вчених та проводити їх постійний моніторинг у 
фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних – Web of 
Science, SCOPUS та інших, а також університетських видань, що входять до переліку 
фахових видань, затверджених МОН України, у т.ч. фахових наукових журналів. 

9.1.5. Внести в перелік об’єктів, що є національним надбанням, наукові здобутки 
вчених Університету, включивши до нього найвідоміші досягнення, зокрема, експозиції 
музеїв, колекцій, ботанічного саду. 

9.1.6. Ректорату Університету сприяти в підтримці отримання молодими вченими 
премій, винагород і заохочень різного рівня, зокрема премій та грантів Президента 
України, премій Кабінету Міністрів України, НАН, НААН, НАПН України. 

9.1.7. Забезпечити функціонування інтернет-покриття в гуртожитках Університету 
та вільний доступ студентів до інформаційних ресурсів у навчальному процесі. 

 
Напрям 10. Участь Університету в реалізації державних завдань у галузі АПК,  

освіти і науки та програм розвитку галузей економіки 
 

На Університет, як базовий вищий навчальний заклад у агропродовольчій сфері, 
покладаються завдання щодо участі в розробці та виконанні державних програм розвитку 
вітчизняної освіти, науки і техніки та галузей економіки України. У зв’язку з цим 
колективам вчених за галузями знань та за змістом нормативно-правових документів 
необхідно долучитися до аналізу змісту розроблених Указів Президента України, законів, 
постанов, розпоряджень Уряду та брати участь у формуванні й підготовці запланованих 
центральними органами виконавчої влади нових законотворчих документів з питань 
аграрної політики та продовольчої безпеки, екології. Навчально-науковим і науково-
дослідним інститутам, факультетам, кафедрам необхідно забезпечити розробку завдань за 
окремими розділами Програми відповідно до галузей знань, наукової спеціалізації 
колективів науково-педагогічних працівників. 

10.1.1. Реалізувати основні положення Закону України «Про вищу освіту» в 
організації навчально-виховного процесу в Університеті з адаптацією до специфіки 
статусу дослідницького університету, його багатогалузевого функціонального 
спрямування.   

10.1.2. Взяти участь в обговоренні та внесенні змін до проекту Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» і подальшій реалізації положень даного 
законопроекту вченими Університету в фундаментальних і прикладних дослідженнях. 

10.1.3. Розробити та/або надати Уряду, Міністерству аграрної політики та 
продовольства України проект пропозицій до Програми розвитку аграрного сектору 
економіки України на період до 2020 року (за розділами) та обґрунтувати соціально-
економічні наслідки її реалізації на перспективу. Залучити до цієї роботи найкращих 
вчених та практиків України. 

 

Очікувані результати реалізації Програми 
 

Виконання Програми розвитку Університету на період до 2020 року дасть 
можливість закріпити за Національним університетом біоресурсів і природокористування 
України статус дослідницького, перетворити його у престижний і авторитетний як в 
Україні, так і за кордоном вищий навчальний заклад. Узагальнений виграш від реалізації 
напрямів і стратегій програми конкретизується в таких результатах: 

1. Підвищиться якість підготовки студентів, зросте рівень наукових досліджень, 
рейтинг і авторитет Університету й держави Україна в Європейському союзі, країнах СНД 
та світі в цілому. Будуть створені гідні та рівні умови і можливості для здобуття 
повноцінної освіти громадянами різних країн, суспільних верств українського населення з 
метою плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи та її творчої 
самореалізації. 
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2. Покращиться зміст освіти, перелік нових програм, зросте якість навчання, 
підвищиться рівень отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження 
новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, 
збільшиться кількість випускників Університету, працевлаштованих в органах державного 
управління, установах, організаціях, міжнародних компаніях, інших суб’єктах 
підприємництва. 

3. Розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового й сучасного 
лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-
комунікаційного обладнання, приведення у відповідність до світових стандартів 
наукового та навчально-методичного забезпечення всіх ланок освіти і науково-
дослідницької роботи завдяки розвитку фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, розробок та їх комерціалізації узгодить потреби ринку освітніх та наукових 
послуг і ринку праці, забезпечить міцний зв’язок освіти, науки і виробництва. 

4. Розширяться й активізуються зовнішньоекономічні освітні, наукові та культурні 
зв’язки, міжнародна науково-технічна і технічна кооперація між науковцями 
університетів-партнерів, збільшиться кількість студентів-іноземців, програм обміну 
вченими, аспірантами і студентами, мобільність обміну, пришвидшиться вхід 
Університету до світового освітнього та наукового простору. 

5. Розвиток соціальної інфраструктури на території Університету, будівництво 
нового житла для науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та 
студентів поліпшить умови їх праці й відпочинку, підвищить соціальний захист, 
забезпечить доступ до сфери харчових, побутових, культурних та інших послуг, 
сприятиме зростанню професіоналізму та соціального статусу, у т.ч. шляхом забезпечення 
державної підтримки як працівників університету дослідницького типу. 

6. Зміцниться взаємоповага й гідність, мораль і духовність всього науково-
педагогічного та обслуговуючого колективу Університету, у студентської молоді будуть 
сформовані національні світоглядні позиції, патріотизм, героїзм. 

Реалізація заходів програми розвитку Університету забезпечить підвищення його 
конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках з надання наукових і 
освітянських послуг. Синергетичним ефектом через впровадження програми, ефективне 
використання бюджетних коштів стане зростання добробуту всіх членів суспільства, 
зокрема студентів, науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу університету й 
держави в цілому. 
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2. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
 

2.1. Навчальна робота 
 

2.1.1. Науково-педагогічний персонал 
 

На сьогодні у базовому закладі університету (м. Київ) працюють близько1500 науково-
педагогічних працівників (НПП). Із них 80% мають наукові ступені та вчені звання. 
Середній вік НПП складає 47 років. 

Якісний склад науково-педагогічного персоналу: 
• докторів наук і професорів – 241особа;  
• кандидатів наук і доцентів – 919 осіб; 

у тому числі: 
Героїв України – 2; 
академіків НАН України – 1;  
академіків НААН України – 16;  
член-кореспондентів НАН України – 3;  
член-кореспондентів НААН України – 17;  
заслужених діячів науки і техніки України – 20;  
заслужених працівників освіти та народної освіти України – 16; 
заслужених працівників вищої школи України – 2; 
заслужених винахідників України – 2; 
заслужених лікарів України – 1;  
заслужених працівників ветеринарної медицини – 1;  
заслужених працівників сільського господарства – 12;  
заслужених працівників транспорту України – 1; 
заслужених енергетиків України – 1; 
заслужених будівельників України – 2;  
заслужених економістів України – 4; 
заслужених лісівників України – 1;  
заслужених юристів України – 2;  
заслужених працівників культури і спорту України – 2;  
заслужених майстрів народної творчості – 1;  
заслужених артистів України – 2;  
народних артистів України – 1. 

 
Якісний склад науково-педагогічних працівників у межах навчально-наукових 

інститутів і факультетів наведено в табл. 2.1-2.2. Склад науково-педагогічних працівників 
за віком наведено в табл. 2.3-2.4. 

У НУБіП України відпрацьована та успішно реалізується система заходів із 
підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їх педагогічної майстерності. Так, в 
аспірантурі навчається 487 осіб (у т.ч. 201 особа на заочному відділенні) та 94 особи – 
пошукачі; у докторантурі – 21 особа. У 2015 р. науково-педагогічні працівники й 
випускники аспірантури університету подали до захисту та захистили 12 докторських і 96 
кандидатських дисертацій. 

За звітній період науково-педагогічний склад університету поповнився 25 докторами 
наук, інформацію про яких наведено у табл. 2.5. 
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Таблиця 2.1. Динаміка змін складу НПП за 2011-2015 рр. 
 

Загальна кількість 
ставок НПП 

Кількість штатних НПП, які 
мають звання 

у т.ч. зайнятих 
 

Рік 
вс
ьо
го

 

ш
та
тн
им
и 

Н
П
П

 

су
м
іс
ни

- 
ка
м
и 

академіка, 
члена-

кореспондента 
державних 

академій наук 

академіка, члена-
кореспондента 
академій наук, 
створених на 
громадських 
засадах 

Кількість НПП, 
які беруть 

участь у роботі 
експертних рад 
АК, НМК та 
інших рад, 
комісій і 
комітетів 

Кількість 
НПП, які є 
співавторами 
типових 

навчальних 
програм 

Кількість 
НПП, які 
мають 
державні 
нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість 
НПП, які 

підвищували 
кваліфікацію 

2011 1279,5 1114,25 165,25 36 57 209 256 156 413 
2012 1172,75 1063,5 109,25 33 62 200 258 165 658 
2013 1186 1056 130 34 71 216 251 166 584 
2014 1222,5 1101 121,5 41 88 213 241 168 541 
2015 1213,75 1119,75 94 31 86 199 220 160 387 

 
 

Таблиця 2.2. Якісний склад НПП станом на 01.01.2016 р. 
 

Загальна кількість 
ставок НПП 

Кількість штатних НПП, які 
мають звання 

у т.ч. зайнятих 
ННІ, 

факультет 

вс
ьо
го

 

ш
та
тн
им
и 

Н
П
П

 

су
м
іс
ни

- 
ка
м
и 

академіка, 
члена-
кореспон. 
державних 

академій наук 

академіка, члена-
кореспондента 
академій наук, 
створених на 
громадських 
засадах 

Кількість НПП, 
які беруть участь 

у роботі 
експертних рад 
АК, НМК та 
інших рад, 
комісій і 
комітетів 

Кількість НПП, 
які є 

співавторами 
типових 

навчальних 
програм 

Кількість 
НПП, які 
мають 
державні 
нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість  
НПП, які 

підвищували 
кваліфікацію 

Лісового і садово-
паркового 
господарства 

90,25 81,25 9,0 – 21 13 20 20 33 
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Загальна кількість 
ставок НПП 

Кількість штатних НПП, які 
мають звання 

у т.ч. зайнятих 
ННІ, 

факультет 

вс
ьо
го

 

ш
та
тн
им
и 

Н
П
П

 

су
м
іс
ни

- 
ка
м
и 

академіка, 
члена-
кореспон. 
державних 

академій наук 

академіка, члена-
кореспондента 
академій наук, 
створених на 
громадських 
засадах 

Кількість НПП, 
які беруть участь 

у роботі 
експертних рад 
АК, НМК та 
інших рад, 
комісій і 
комітетів 

Кількість НПП, 
які є 

співавторами 
типових 

навчальних 
програм 

Кількість 
НПП, які 
мають 
державні 
нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість  
НПП, які 

підвищували 
кваліфікацію 

Енергетики, 
автоматики та 
енергозбереження 

92,0 88,5 3,5 2 6 17 19 17 18 

Післядипломної 
освіти 18,25 15,25 3 1 0 5 11 6 17 

Агробіологічний  108,5 101,25 7,25 5 2 43 43 31 45 
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології 

91,5 77,5 14 5 6 13 33 9 30 

Тваринництва та 
водних біоресурсів 76,25 69,5 6,75 3 6 18 19 10 23 

Ветеринарної 
медицини 114,25 113,5 0,75 8 18 34 25 23 45 

Механіко-
технологічний 67 59 8 1 8 7 8 6 11 

Конструювання та 
дизайну 48,75 42,5 6,25 1 5 12 11 8 17 

Економічний 135,5 126,5 9,0 3 4 11 9 16 87 
Аграрного 
менеджменту 58,50 54,50 4,0 1 - 5 10 1 13 

Землевпорядку-
вання 35,25 30,75 4,5 1 1 9 3 3 5 

Юридичний 41,5 39,25 3,5 - 6 3 - 5 8 
Харчових технологій 
та управління якістю 
продукції АПК 

26 23,75 2,25 - 1 3 4 3 3 
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Загальна кількість 
ставок НПП 

Кількість штатних НПП, які 
мають звання 

у т.ч. зайнятих 
ННІ, 

факультет 

вс
ьо
го

 

ш
та
тн
им
и 

Н
П
П

 

су
м
іс
ни

- 
ка
м
и 

академіка, 
члена-
кореспон. 
державних 

академій наук 

академіка, члена-
кореспондента 
академій наук, 
створених на 
громадських 
засадах 

Кількість НПП, 
які беруть участь 

у роботі 
експертних рад 
АК, НМК та 
інших рад, 
комісій і 
комітетів 

Кількість НПП, 
які є 

співавторами 
типових 

навчальних 
програм 

Кількість 
НПП, які 
мають 
державні 
нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість  
НПП, які 

підвищували 
кваліфікацію 

Інформаційних 
технологій 44,5 38,5 6 - 2 6 5 2 32 

Гуманітарно-
педагогічний 164,5 158,25 6,25 - - - - - - 

Разом 1213,75 1119,75 94 31 86 199 220 160 387 
 

 
Таблиця 2.3. Динаміка змін складу НПП (фізичних осіб) за віком за 2011-2015 рр. 

 
До 35 років 36 – 50 років 51 –  60 років Старші 60 років  

Роки 

П
ро
ф
ес
ор
ів

 

Д
ок
то
рі
в 
на
ук

 

Д
оц
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ті
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К
ан
ди
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з с
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  і
 

зв
ан
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із
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ни
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іб
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ф
ес
ор
ів

 

Д
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в 
на
ук

 

Д
оц
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ті
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ан
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ті
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на
ук
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з с
ту
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ня

  і
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ан
ня

 
Вс
ьо
го

 
ф
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ич
ни
х 
ос
іб

 

П
ро
ф
ес
ор
ів

 

Д
ок
то
рі
в 
на
ук

 

Д
оц
ен
ті
в 

К
ан
ди
да
ті
в 

на
ук

 
Бе
з с
ту
пе
ня

  і
 

зв
ан
ня

 
Вс
ьо
го

 
ф
із
ич
ни
х 
ос
іб

 

пр
оф
ес
ор
ів

 

до
кт
ор
ів

 н
ау
к 

до
це
нт
ів

 

ка
нд
ид
ат
ів

 
на
ук

 
бе
з с
ту
пе
ня

  і
 

зв
ан
ня

 
Вс
ьо
го

 
ф
із
ич
ни
х 
ос
іб

 

Ра
зо
м

 

2011 3 3 161 266 172 480 24 48 283 246 82 453 76 63 135 116 50 308 128 85 110 104 22 280 1521 

2012 - 1 147 254 158 436 28 49 281 256 75 432 62 65 142 132 48 265 132 89 108 110 16 264 1397 

2013 - 2 141 258 152 419 27 46 316 318 76 467 66 66 134 128 42 259 136 106 116 124 18 286 1399 

2014 2 7 176 275 156 458 51 58 397 402 107 634 76 72 167 158 50 314 157 130 141 146 21 341 1723 

2015 1 4 119 240 128 380 38 64 391 411 70 588 58 64 121 126 31 246 124 114 100 105 11 261 1475 
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Таблиця 2.4. Склад НПП за віком станом на 01.01.2016 р. 
 

До 35 років 36 – 50 років 51 –  60 років Старші 60 років  

ННІ, 
факультет 

пр
оф
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ор
ів
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кт
ор
ів

 н
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ів
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з с
ту
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ан
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вс
ьо
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ф
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ес
ор
ів
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ор
ів
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це
нт
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з с
ту
пе
ня

  і
 

зв
ан
ня

 
вс
ьо
го

 
ф
із
ич
ни
х 
ос
іб

 

ра
зо
м

 

Лісового і садово-
паркового 
господарства 

– 1 12 25 18 44 1 2 26 28 1 32 6 8 10 10 – 18 9 9 13 13 – 22 116 

Енергетики, 
автоматики та 
енергозбереження 

- - 4 11 13 24 1 2 16 16 5 21 2 3 14 14 4 21 16 16 20 25 3 39 105 

Післядипломної 
освіти - - 1 2 1 3 2 2 8 9 - 11 1 - 2 3 - 3 2 3 5 5 - 7 24 

Агробіологічний  - - 8 16 6 22 1 3 47 54 2 59 9 8 10 12 0 20 12 11 11 12 1 24 125 
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології 

- - 11 22 11 33 4 4 24 24 1 29 2 3 12 11 - 14 15 15 3 3 - 18 80 

Тваринництва та 
водних біоресурсів 

- - 9 16 2 18 4 6 25 24 - 31 4 4 5 5 - 11 10 9 7 7 - 17 77 

Ветеринарної 
медицини 

- - 15 24 5 29 6 7 44 45 1 53 11 12 12 12 - 24 16 15 5 5 - 21 127 

Механіко-
технологічний 

   6 5 11 1  20 20 8 49 4 4 11 8 3 30 5 2 11 7 1 26 116 
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До 35 років 36 – 50 років 51 –  60 років Старші 60 років  

ННІ, 
факультет 
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Конструювання та 
дизайну - 1 5 10 11 20 - 1 12 13 3 17 2 2 10 10 3 15 7 6 3 3 1 11 63 
Економічний   15 30 10 40 6 10 64 65 8 83 3 3 11 12 5 20 12 11 4 5 1 17 160 
Аграрного 
менеджменту 1 1 12 21 5 27 3 2 17 22 5 29 1 1 5 6 1 8 5 5 2 2 0 7 71 

Землевпорядкування   8 7 8 23  3 11 8 2 24 3 2 2   7 2 1 2 2 1 8 62 
Юридичний - - 8 20 7 30 2 4 11 10 1 16 3 4 - - 1 5 - - 2 2 - 2 53 
Харчових 
технологій та 
управління якістю 
продукції АПК 

- - 3 9 3 12 - - 8 2 1 10 2 3 1 1 - 4 - - 1 1 - 3 29 

Інформаційних 
технологій 

- - 2 6 9 15 2 4 10 8 5 17 - - 4 4 5 9 3 3 5 5 2 11 52 

Гуманітарно-
педагогічний 

 1 6 15 14 29 5 14 48 63 27 107 5 7 12 18 9 37 10 8 6 8 1 28 201 

Разом 1 4 119 240 128 380 38 64 391 411 70 588 58 64 121 126 31 246 124 114 100 105 11 261 1475 
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Таблиця 2.5. Доктори наук,  
які поповнили кадровий склад університету в 2015 р. 

 
№ 
п/
п 

Кафедра Прізвище,  
ім’я, по батькові 

Вчене  
звання 

Наукова 
ступінь 

НПП НУБіП України, які захистили докторські дисертації 

1. 
Автоматики та 
робототехнічних систем 
ім. акад. І.І.Мартиненка 

ЛИСЕНКО 
Віталій Пилипович професор Доктор 

технічних наук 

2. 
Соціальної педагогіки та 
інформаційних 
технологій в освіті 

СОПІВНИК 
Ірина Віталіївна доцент Доктор 

педагогічних наук 

3. Інформаційних і 
дистанційних технологій 

ГЛАЗУНОВА 
Олена Григорівна доцент Доктор 

педагогічних наук 

4. Банківської справи ОЛІЙНИК 
Олена Олександрівна доцент Доктор 

економічних наук 

5. Генетики, розведення та  
біотехнології тварин 

КОСТЕНКО 
Світлана Олексіївна доцент Доктор  

біологічний наук 

6. Технології 
деревообробки 

ЦАПКО 
Юрій Володимирович с.н.с. Доктор  

технічних наук 

7. Стандартизації та серти-
фікації с.-г. продукції 

СУХЕНКО 
Владислав Юрійович доцент Доктор  

технічних наук 

8. 
Технологій конструкцій-
них матеріалів і 
матеріалознавства 

ЛОПАТЬКО 
Костянтин Георгійович доцент Доктор  

технічних наук 

9. Аграрного, земельного та 
екологічного права 

ПІДДУБНИЙ 
Олексій Юрійович доцент Доктор  

юридичних наук 

10. 
Методики навчання та 
управління навчальними 
закладами 

КОВАЛЬЧУК 
Василь Іванович доцент Доктор 

педагогічних наук 

11. 
Годівлі тварин та 
технології кормів  
ім. П.Д. Пшеничного  

КРИВЕНОК 
Микола Якович доцент 

Доктор сільсько-
господарських 

наук 
Доктори наук, які зараховані на роботу до НУБіП України  

12. 
Грунтознавства та 
охорони ґрунтів ім. 
проф. М.К. Шикули 

БУЛИГІН 
Сергій Юрійович професор 

Доктор сільсько-
господарських 

наук 

13. Генетики, розведення та  
біотехнології тварин 

ГЕТЯ 
Андрій Анатолійович с.н.с 

Доктор сільсько-
господарських 

наук 

14. Селекції і генетики КОВАЛИШИНА 
Ганна Миколаївна с.н.с. 

Доктор сільсько-
господарських 

наук 

15. Земельного кадастру ЗАЯЦ 
Віктор Мефодійович с.н.с. Доктор 

економічних наук 

16. Земельного кадастру 
ХВЕСИК 

Микола Артемович 
(сумісник) 

професор Доктор 
економічних наук 
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17. 
Електроприводу та 
електротехнологій ім. 
проф. С.П. Бондаренка 

ЧМІЛЬ 
Анатолій Іванович професор Доктор технічних 

наук 

18. 
Автоматики та 
робототехнічних систем 
ім. акад. І.І.Мартиненка 

СЕМЕНКО 
Анатолій Іларіонович 

(сумісник) 
професор Доктор технічних 

наук 

19. 
Електричних машин і 
експлуатації 
електрообладнання 

ЗАБЛОДСЬКИЙ 
Микола Миколайович професор Доктор технічних 

наук 

20. Організації агробізнесу 
СТЕЦЮК 

Петро Анатолійович 
(сумісник) 

професор Доктор 
економічних наук 

21. 
Методики навчання та 
управління навчальними 
закладами 

КОВАЛЬЧУК 
Василь Іванович доцент Доктор 

педагогічних наук 

22. Історії і політології 
ТОМЕНКО 

Микола Володимирович 
(сумісник) 

доцент Доктор 
політичних наук 

23. Романо-германських мов 
і перекладу 

БЯЛИК 
Василь Дмитрович 

(сумісник) 
професор Доктор 

філологічних наук 

24. Романо-германських мов 
і перекладу 

МАЛИХІН 
Олександр 

Володимирович 
професор Доктор 

педагогічних наук 

25. Педагогіки КАНІШЕВСЬКА 
Любов Вікторівна професор Доктор 

педагогічних наук 
 
 

2.1.2. Навчально-методична робота 
 

Програма розвитку Університету на 2015-2020 рр. «Голосіївська ініціатива - 2020» 
визначила важливі аспекти навчально-методичної роботи Університету в 2015 р., якими 
стала розробка нормативної документації, що регламентує організацію навчально-
виховного процесу. Зважаючи на зазначене, у звітному році навчальним та навчально-
методичним відділами підготовлені, затверджені та видані положення:  

– «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України»;  
– «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України»;  
– «Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України»;  
–  «Положення про Ради роботодавців у НУБіП України»;  
–  «Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України»; 
–  «Положення про видання та реалізацію підручників і навчальних посібників у 

НУБіП України»; 
– «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

НУБіП України у провідних підприємствах,  організаціях і установах України»; 
–  «Положення про підготовче відділення у НУБіП України». 
Важливими завданнями навчально-методичної роботи в контексті реалізації 

ступеневої системи в університеті були:  
– забезпечення ліцензійних та акредитаційних вимог до підготовки фахівців;  
– наповнення відповідним змістом освітньої діяльності на основі використання 

сучасних навчальних технологій; 
– запровадження прогресивних технологій атестації студентів і слухачів на різних 

етапах їх підготовки; 



 

 36

– запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
критеріїв рейтингової оцінки знань, підготовки тестів для визначення рівня професійних 
знань, вмінь і навиків. 

Співробітники навчального та навчально-методичного відділів університету у 
2015 р. брали участь у підготовці нормативних документів вищої освіти, а саме: проекту 
Закону України «Про вищу освіту», «Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів за рівнем напрямів підготовки та спеціальностей» та ін. 

На виконання поставлених завдань у звітному році навчальним та навчально-
методичним відділами спільно з деканатами відповідних факультетів (дирекціями ННІ):  

• підготовлено концепції діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
з підготовки фахівців освітніх ступенів: 

- ОС «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 
8.18010024 «Прикладна економіка»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за 
спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання»; 

- ОС «Бакалавр» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом 
6.030205 «Країнознавство»; галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» за напрямом 
6.030103 «Практична психологія»; за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія; за 
напрямом 6.050103 «Програмна інженерія»; 

• розроблено ліцензійні справи та отримано ліцензії на підготовку фахівців: 
                  - ОС «Магістр» за спеціальностями: 8.10010202 «Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому комплексі»; 8.18010022 «Освітні вимірювання»; 8.18010024 
«Прикладна економіка»; 
                  - ОС «Бакалавр» за напрямами: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»; 6.050103 
«Програмна інженерія»; 6.140103 «Туризм»; 

• розроблено акредитаційні справи та отримано сертифікати про акредитацію 
підготовки фахівців: 
                  - ОС «Магістр» за спеціальностями: 8.05010105 «Комп'ютерний еколого-
економічний моніторинг»; 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»;  8.18010012 
«Управління інноваційною діяльністю»; 8.03050803 «Оподаткування»; 8.05180101 
«Технології деревообробки»; 
                  - ОС «Бакалавр» за напрямами: 6.051801 «Деревооброблювальні технології»; 
6.030509 «Облік і аудит»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030504 «Економіка 
підприємства»; 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва». 

З метою наповнення відповідним змістом освітньої діяльності у звітному році 
навчальним та навчально-методичним відділами підготовлені, затверджені та видані:  

– «Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів. 2015-2016 
навчальний рік» (українською та англійською мовами);  

– «Каталог навчальних планів і програм підготовки бакалаврів. 2015-2016 
навчальний рік» (українською та англійською мовами); 

– «Навчальні плани підготовки магістрів. Рік вступу − 2015» (українською та 
англійською мовами);  

– «Навчальні плани підготовки бакалаврів. Рік вступу − 2015». 
На сьогодні в НУБіП України на всіх курсах для всіх напрямів (спеціальностей) 

підготовки фахівців запроваджена Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 
система (ЕКТС), за якою облік навчального навантаження студентів, необхідного для 
досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання, обліковується у кредитах 
ЕКТС. Використання ЄКТС наближає оцінювання знань студентів до європейських 
критеріїв. Кредитно-модульна система навчання запроваджена також і для заочної форми 
навчання. 
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Навчально-методичну роботу викладачів Університету в звітному році спрямовано 
на забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками і 
методичними розробками, у т.ч. на електронних носіях інформації, типовими та робочими 
навчальними програмами дисциплін, що входять до освітньо-професійних програм з 
урахуванням ступеневості підготовки фахівців та світового досвіду в галузі освіти. 
У 2015 р. науково-педагогічні працівники базового закладу університету (м. Київ) 
підготували та видали 56 підручників і 227 навчальних посібників за рекомендацією до 
друку вченої ради НУБіП України чи з грифом Міністерства освіти і науки України або 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (до закінчення терміну дії 
грифа), 1208 методичних розробок (табл. 2.6-2.7). Перелік підручників, навчальних 
посібників, типових програм і методичних розробок, виданих у 2015 р., наведено у 
додатку 1. Значних результатів у цьому досягли такі факультети та навчально-наукові 
інститути: гуманітарно-педагогічний; захисту рослин, біотехнологій та екології; 
економічний; ветеринарної медицини; енергетики, автоматики та енергозбереження. 

У додатку 2 наведено відомості про забезпеченість дисциплін, що викладаються в 
університеті, сучасними підручниками і навчальними посібниками, виданими 
українською мовою. З додатку видно, що забезпеченість дисциплін навчальною 
літературою, у розрізі навчально-наукових інститутів, знаходиться в межах 65-90 %, а в 
середньому по університету даний показник становить – 74 %. Найнижчу забезпеченість, 
у порівнянні з іншими факультетами та ННІ, мають ННІ післядипломної освіти та 
факультети землевпорядкування та юридичний.  

Аналіз додатків 1 та 2 дозволив визначити першочергову потребу видання 
навчальної літератури на окремих кафедрах. Перелік підручників і навчальних посібників, 
що потребують термінового видання, становить понад 200 найменувань. Особливу увагу 
на цю важливу складову діяльності у 2016 р. слід звернути таким кафедрам: глобальної 
економіки, конструювання машин і обладнання, геодезії та картографії, будівництва, 
управління земельними ресурсами. Внутрішньоуніверситетським планом видання 
навчально-методичної літератури на 2016 р., що складався за погодженням з деканами 
факультетів і директорами навчально-наукових інститутів, завідувачами кафедр, 
передбачено видання 450 найменування навчально-методичної літератури загальним 
обсягом понад 5 тис. умовних друкованих аркушів.  

 

Зважаючи на зазначене, у 2015 р. наукова бібліотека НУБіП України отримала 
15486 примірників навчальної та наукової літератури (книги, періодичні видання, у т.ч. 
іноземні) на суму 520600,00 грн. У загальному фонді бібліотеки знаходиться 
758970 примірників підручників та навчальних посібників. У поточному році бібліотека 
отримала 15 примірників іноземної літератури із FАО, а з редакційно-видавничого 
відділу − 458 примірників навчальної літератури. 

У 2015 р. в університеті продовжувалася робота щодо створення електронних 
навчальних матеріалів та лекцій з навчальних дисциплін, підручників, навчальних 
посібників і методичних розробок на WEB-сайтах факультетів, навчально-наукових 
інститутів та в загально університетській комп’ютерній мережі. В електронну форму 
переведено значну кількість підручників і навчальних посібників, авторами яких є 
науково-педагогічні працівники НУБіП України, створено електронні варіанти цілого 
ряду курсів лекцій, що викладаються студентам університету, електронні методичні 
розробки до вивчення окремих дисциплін, розроблено навчально-контролюючі системи. 
Всього підготовлено: підручників і навчальних посібників − 174, методичних розробок − 
597, лекцій − 820 (табл. 2.8-2.9). 

Для покращання вивчення навчальних дисциплін та з метою прищеплення 
студентам навичок використання комп’ютерної техніки у професійній діяльності на 
кафедрах університету проводилася розробка відповідного програмного забезпечення. У 
цьому плані слід відзначити кафедри інформаційних систем, інформаційних і 
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дистанційних технологій, автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. 
У той же час ще не на всіх факультетах і в навчально-наукових інститутах створено 
електронні варіанти лекцій та навчальної літератури на високому рівні. Передові позиції у 
цій справі займають навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і 
енергозбереження, факультети гуманітарно-педагогічний, інформаційних технологій, 
механіко-технологічний, конструювання та дизайну.  

Важливою складовою навчально-методичної роботи стала участь співробітників 
університету в роботі науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, на які покладаються такі 
завдання: внесення пропозицій щодо удосконалення організаційного та методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу, інтенсифікації навчального процесу на основі 
впровадження сучасних стандартів вищої освіти, передових методів навчання, освітніх та 
інформаційних технологій; визначення вимог до кваліфікації науково-педагогічних і 
педагогічних працівників. 

У 2015 р. співробітники НУБіП України брали участь у роботі двадцяти науково-
методичних комісій Міністерства аграрної політики та продовольства України з 
наступних напрямів підготовки: агрономія; захист рослин; технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина; екологія та біотехнологія; 
рибне господарство та аквакультура; геодезія та землеустрій; лісове і садово-паркове 
господарство; енергетика та електротехнічні системи в АПК; процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва; економіка та підприємництво, менеджмент і 
адміністрування; харчові технології та інженерія; впровадження комп’ютерних технологій 
у навчальний процес; загальноосвітні, суспільні і гуманітарні дисципліни; педагогічна 
освіта, фізичне виховання і спорт; виховна робота; післядипломна освіта та дорадництво; 
міжнародне співробітництво; правознавство.  

Очолюють зазначені науково-методичні комісії провідні науково-педагогічні 
працівники університету, як правило доктори наук і професори, директори ННІ, декани 
факультетів, завідувачі кафедр. У звітному році 62 провідних науково-педагогічних 
працівника університету у складі експертів Міністерства освіти і науки України брали 
участь у проведенні ліцензійних та акредитаційних експертиз у вищих навчальних 
закладах І-ІV рівнів акредитації. 

В університеті створено необхідні умови для творчого росту його співробітників. 
За 2015-2016 н.р. понад 60 науково-педагогічних працівників підвищили свій рівень 
педагогічної майстерності, понад 200 – з комп’ютерної техніки і комп’ютеризації (31 − за 
наказом ректора університету, решта − взяли участь у майстер-класах щодо створення 
електронних навчальних курсів на базі платформи дистанційного навчання Мооdle). 

Науково-педагогічні працівники університету брали участь в інформаційно-
консультаційному забезпеченні реформування та прогресивного розвитку села та 
надавали аграрним підприємствам інформаційно-дорадницькі послуги (табл. 2.10-2.11). 

Навчальний і навчально-методичний відділи разом з іншими підрозділами 
університету брали участь в роботі низки виставок, на яких було представлено досягнення 
університету з навчальної, наукової, інноваційної, навчально-методичної роботи, 
комп’ютеризації навчального процесу, дистанційної форми навчання тощо, а саме: 

- міжнародній виставці рентабельного високоефективного сільського 
господарства «ІнтерАГРО-2015»; 

- національній спеціалізованій виставці «Україна аграрна-2015»; 
- міжнародній виставці «Агро-2015»; 
- спеціалізованій виставці аграрної техніки та обладнання «ExpoAgroTech-2015»; 
- спеціалізованій виставці сільськогосподарських тварин, ветеринарії та товарів 

для тваринництва «Animal EX-2015»; 
- спеціалізованій виставці відновлювальних джерел енергії «Біопаливо-2015»; 
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- спеціалізованій виставці рибного господарства та рибальства «FishExpo-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Грибництво»; 
- національній виставці конярства та кінного спорту «Еквісвіт-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці автоматизації, управління, GPS і GIS 

технологій «Hi-Tech АГРО-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці з овочівництва, садівництва, 

виноградарства «Плодоовочевий форум»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Сад. Город. Урожай-2015»; 
- міжнародній сільськогосподарській виставці «Фермер України-2015»;   
- міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології-2015»; 
- міжнародній виставці «Птахівництво-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Індустрія пива та безалкогольних 

напоїв-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «AGROEXPO-2015»; 
- міжнародній будівельній виставці «Comfort House Climate Design 2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Consumer Electronics Expo 2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці з виробництва, обробки, переробки та 

зберігання плодоовочевої продукції в Україні та СНД. Логістика та торгівля у 
плодоовочевій індустрії «Fresh Produce Ukraine»; 

- міжнародній спеціалізованій виставці енергозберігаючого обладнання та 
альтернативних джерел енергії «ISTWE»; 

- міжнародній агропромисловій виставці «Агрофорум-2015»; 
- міжнародній виставці «Екологічний стандарт якості та безпеки продукції – крок 

в майбутнє»; 
- міжнародній виставці «ЗНО-2015»; 
- міжнародній виставці «Освіта та кар’єра-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Олійно-Жирова Індустрія-2015» та ін. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 р. № 1506 
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014-2015 навчальному році» у 
базовому закладі університету було проведено І-й етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади, в якому взяли участь 2338 студентів (табл. 2.12-2.13). Всього переможців І 
етапу олімпіади – 219 осіб, які вибороли призові місця. Заохочення переможців І етапу 
олімпіади здійснювалося згідно з «Положенням про проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади в НУБіП України». 

У ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 н.р., який 
проводився у базових ВНЗ, визначених тим же наказом МОН України, взяли участь  
98 студентів університету, 11 з яких стали переможцями. Результати участі студентів 
НУБіП України у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 н.р. 
наведено у табл. 2.15-2.16. 

У 2015 р. було проведено 10 засідань навчально-методичної ради університету 
(сформована у вересні 2014 р.), головою якої є проректор з навчальної і виховної роботи.  

На засіданнях ради були розглянуті концепції розвитку університету у розрізі 
питань прийнятого нового закону «Про вищу освіту»: розглядались проблеми надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців, питання ліцензування та 
акредитації напрямів і спеціальностей підготовки фахівців, відкриття нових магістерських 
програм, внесення змін у цикли дисциплін за вибором університету у навчальних планах 
підготовки фахівців, підтримано клопотання вчених рад факультетів та ННІ щодо надання 
грифів Міністерства освіти і науки України або рекомендацій Вченої ради НУБіП України 
рукописам підручників, навчальним посібникам, термінологічним словникам і довідникам 
тощо. 
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Розглянуто та рекомендовано до друку 6 положень, збірники «Результати 
навчальної, науково-методичної, культурно-виховної та соціальної роботи за 2015 рік» та 
«Підсумки навчальної, науково-методичної та культурно-виховної роботи відокремлених 
підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України за 
2015 рік». 

У зв’язку із введенням в дію нової редакції Закону України «Про вищу освіту», що 
передбачає надання більших прав автономії вищим навчальним закладам освіти, було 
ухвалено «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України» та  «Положення про організацію освітнього 
процесу за заочною (дистанційною) формою навчання в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України».  

Загалом за 2015 р. навчально-методична рада розглянула, ухвалила і підтримала 
клопотання вчених рад факультетів та ННІ щодо рекомендацій вченої ради університету 
до друку рукописів: 33 підручника, 164 навчальних посібників, 2 довідники  
та 1 термінологічного словника (9 із зазначених видань – англомовні, 1 навчальний 
посібник з грифом Міністерства освіти і науки України). 

Для наповнення відповідним змістом освітньої діяльності на основі використання 
сучасних навчальних технологій за звітний період навчально-методичною радою були 
розглянуті та ухвалені нові магістерські спеціалізації: «Управління державними 
фінансами», «Адміністративне право», «Суд. Прокуратура. Адвокатура», «Міжнародне 
комерційне право», «Міжнародне споживче право», «Екологічне право», «Земельне 
право», «Педагогіка вищої школи». 

Навчально-методичною радою також розглянуто та ухвалено ряд концепцій 
діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців, ліцензійні 
та акредитаційні справи підготовки фахівців освітнього ступеня. Розглянуто акредитаційні 
справи з підготовки фахівців: 

– ОС «Магістр» за спеціальностями «Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг», «Промислове і цивільне будівництво», «Управління інноваційною 
діяльністю» (базовий заклад НУБіП України); 

– ОС «Бакалавр» за спеціальностями 6.030509 «Облік і аудит», ОС «Спеціаліст» 
7.03050901 «Облік і аудит» (ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут») 

– ОС «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.03050701 «Маркетингова 
діяльність», 5.09010301 «Лісове господарство» (ВП НУБіП України «Боярський коледж 
екології і природних ресурсів») 

– ОС «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050701 «Маркетингова 
діяльність» (ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж») 

– ОС «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та 
ремонт автомобілів і двигунів» (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
коледж») 

Розглянуто ліцензійні справи з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з 
підготовки фахівців: 

– ОС «Магістр» за спеціальністю 8.10010202 «Транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі»; 

– ОС «Магістр» за спеціальністю 8.18010024 «Прикладна економіка»;  
– ОС «Магістр» за спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання»;  
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030205 «Країнознавство»; 
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»; 
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»;  
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»; 
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». 
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Розглянуто Концепції з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з 
підготовки фахівців: 

– ОС «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 
8.18010024 «Прикладна економіка»; 

– ОС «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 
8.18010022 «Освітні вимірювання»; 

– ОС «Бакалавр» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом 
підготовки 6.030205 «Країнознавство»; 

– ОС «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямом 
підготовки 6.030103 «Практична психологія»; 

– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія;  
– ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». 
Також навчально-методичною радою університету розглянуто елементи галузевого 

стандарту вищої освіти та стандарту вищої освіти вищих навчальних закладів, зокрема 
нормативні та варіативні компоненти: освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-
професійної програми, засобів діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 
8.18010022  «Освітні вимірювання» ОС «Магістр». 
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Таблиця 2.6. Динаміка видання навчально-методичної літератури, розроблення мультимедійних  
та комп’ютерних програм за 2011-2015 рр. 

 
Навчально-методична література, 
кількість найменувань/друк. арк. 

Комп’ютерні програми, шт., 
у т. ч. 

підручники навчальні посібники Роки рекомен. 
вченою 
радою 

з 
грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

рекомен. 
вченою 
радою 

з грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

методичні 
розробки 

Мульти-
медійні 
програми, 

шт. 
навча
-ючі 

конт-
ролю-
ючі 

довід-
кові 

розра
-хун-
кові 

АРМ 
фахів

-ця 

2011 − 29/810 4/154 − 114/2455 53/1034 1235/6047 121 47 32 11 40 10 
2012 − 40/1026 7/193 − 130/2776 46/904 1281/6716 41 56 44 5 13 4 
2013 − 51/1448 8/198 − 167/3900 32/633 1381/7536 68 45 17 5 12 2 
2014 − 54/1405 7/161 − 153/3236 18/369 1381/7958 18 47 17 6 23 2 
2015 27/832 27/812 2/47 144/2709 75/1620 8/210 1208/6591 48 44 37 20 43 2 

 
 

Таблиця 2.7. Кількість виданої навчально-методичної літератури, мультимедійних та комп’ютерних програм, розроблених у 2015 р. 
 

Навчально-методична література, кількість найменувань/друк. арк. Комп’ютерні програми, шт., у т. ч. 
підручники навчальні посібники ННІ, 

факультет рекомен. 
вченою 
радою 

з 
грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

рекомен. 
вченою 
радою 

з грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

методичні 
розробки 

Мульти-
медійні 
програми, 

шт. 

нав-
ча-
ючі 

конт-
ролю
ючі 

довід-
кові 

роз-
ра-
хун-
кові 

АРМ 
фахів

-ця 

Лісового і садо-
во-паркового 
господарства 

– 1/47,0 2/47,0 2/31,4 1/32,6 1/14,9 64/275,3 – – – – – – 

Енергетики, 
автоматики та 
енергозбере-
ження 

3/88,4 4/105,6 - 26/475,8 4/113,8 - 82/642 3 11 - - 6 - 

Післядипломної 
освіти 1/38,31 - - 5/50,2 - - 48/162,81 - - - - - - 

Агробіологіч-
ний  4/108,5 4/94,5 - 9/156,5 4/50,3 - 129/709 16 8 6 7 9 - 
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Навчально-методична література, кількість найменувань/друк. арк. Комп’ютерні програми, шт., у т. ч. 
підручники навчальні посібники ННІ, 

факультет рекомен. 
вченою 
радою 

з 
грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

рекомен. 
вченою 
радою 

з грифом 
МОН 

з 
грифом 
МАП 

методичні 
розробки 

Мульти-
медійні 
програми, 

шт. 

нав-
ча-
ючі 

конт-
ролю
ючі 

довід-
кові 

роз-
ра-
хун-
кові 

АРМ 
фахів

-ця 

Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології 

4/117,6 2/44 - 8/110,7 7/130 1/30 94/580 11 2 3 4 1 - 

Тваринництва 
та водних 
біоресурсів 

1/42,5 2/69,5 - 8/173 1/27 - 61/383,4 - - - - 1 - 

Ветеринарної 
медицини - 4/113 - 13/246,9 11/271,4 3/55,5 144/689,3 14 14 14 5 2 - 

Механіко-
технологічний 2/37,1 1/42,4 - 1/26,7 5/108,8 - 40/227,6 - 4 7 1 4 - 

Конструювання 
та дизайну 3/131,9 2/76 - 2/42,6 2/26,8 - 36/167 2 - - - 9 1 

Економічний 3/111,4 1/31 - 16/294 6/118 1/37,6 231/991 - - - - - - 
Аграрного 
менеджменту - - - 8/183,7 1/21,6 - 91/524 2 5 7 2 11 - 

Землевпорядку-
вання - - - 4/115,75 3/106,95 - 43/242,9 - - - - - - 

Юридичний 2/45,3 1/16 - - 2/27,7 - 11/85,6 - - - - - - 
Харчових тех-
нологій та уп-
равління якістю 
продукції АПК 

1/25,6 - - 5/140,8 - - 29/149,6 - - - - - - 

Інформаційних 
технологій 1/42 - - 9/169 3/55,6 - 36/236 - - - 1 - 1 

Гуманітарно-
педагогічний 2/43,6 5/172,5 - 28/491,6 25/534,4 2/71,7 69/525,4 - - - - - - 

Разом 27/832 27/812 2/47 144/2709 75/1620 8/210 1208/6591 48 44 37 20 43 2 
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Таблиця 2.8. Динаміка підготовки навчально-методичної літератури в електронній формі за 2011-2015 рр. 
 

Роки 
Підручники, 

навчальні посібники, 
шт. 

Методичні 
розробки, 
шт. 

Цикл лекцій або окремі 
лекції з дисциплін, шт. 

WEB-сторінок, 
Mb 

Методичні рекомендації з 
дипломного 

проектування, шт. 
2011 94 551 636 1148 10 
2012 68 273 837 178,43 4 
2013 80 350 728 1025,61 6 
2014 74 340 690 143,32 11 
2015 174 597 820 454,9 21 

 
 

Таблиця 2.9. Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі у 2015 р. 
 

 
ННІ, 

факультет 

Підручники, 
навчальні 

посібники, шт. 

Методичні 
розробки, 
шт. 

Цикл лекцій або 
окремі лекції з 
дисциплін, шт. 

WEB-сторінок, 
Mb 

Методичні 
рекомендації з 
дипломного 

проектування, шт. 
Лісового і садово-паркового 
господарства 5 18 33 – – 

Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 30 54 135 202,4 - 

Післядипломної освіти 2 15 2 1 1 
Агробіологічний  16 107 200 29,2 4 
Захисту рослин, біотехнологій 
та екології 16 32 37 - 5 

Тваринництва та водних 
біоресурсів 

10 30 30 8 1 

Ветеринарної медицини 17 62 105 - 1 
Механіко-технологічний 5 11 23 180 1 
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ННІ, 

факультет 

Підручники, 
навчальні 

посібники, шт. 

Методичні 
розробки, 
шт. 

Цикл лекцій або 
окремі лекції з 
дисциплін, шт. 

WEB-сторінок, 
Mb 

Методичні 
рекомендації з 
дипломного 

проектування, шт. 
Конструювання та дизайну 12 30 21 - 2 
Економічний 7 67 12 - - 
Аграрного менеджменту 7 75 84 34,3 2 
Землевпорядкування - - - - - 
Юридичний 6 15 51 - - 
Харчових технологій та 
управління якістю продукції 
АПК 

6 23 3 - 2 

Інформаційних технологій 10 15 52 - 1 
Гуманітарно-педагогічний 25 43 32 - 1 

Разом 174 597 820 454,9 21 
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Таблиця 2.10. Динаміка якісного складу факультетів (ННІ) за 2011-2015 рр. 
 

Кількість  
кафедр 

Кількість випускаючих 
кафедр 
З них очолюють: 

 
Роки 

вс
ьо
го

 

у 
т.
ч.

 
со
ці
ал
ьн
о-

гу
м
ан
іт
ар
ни
х 

ди
сц
ип
лі
н 

вс
ьо
го

 

пр
оф
ес
ор
и 

до
це
нт
и 

К
іл
ьк
іс
ть

 
сп
ец
іа
ль
но
ст
ей

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
 с
пе
ці
ал
із
ац
ій

 

2011 125 8 80 70 10 43 165 
2012 125 8 90 78 12 44 165 
2013 120 8 85 65 20 44 170 
2014 122 8 84 60 24 48 171 
2015 125 8 89 61 28 54 172 

 
 

Таблиця 2.11. Якісний склад факультетів і ННІ станом на 01.01.2016 р. 
 

Кількість  
кафедр 

Кількість випускаючих 
кафедр 
з них очолюють: 

ННІ, 
факультет  

 

вс
ьо
го

 

у 
т.
ч.

 
со
ці
ал
ьн
о-

гу
м
ан
іт
ар
ни
х 

ди
сц
ип
лі
н 

вс
ьо
го

 

пр
оф
ес
ор
и 

до
це
нт
и 

К
іл
ьк
іс
ть

 
сп
ец
іа
ль
но
ст
ей

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
 с
пе
ці
ал
із
ац
ій

 

Лісового і садово-паркового 
господарства 12 – 9 7 2 4 32 

Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 

7 - - 5 5 - 4 

Післядипломної освіти 3 - 3 2 1 3 5 
Агробіологічний  13 - 10 7 3 4 8 
Захисту рослин, біотехнологій 
та екології 11 - 5 3 2 5 8 

Тваринництва та водних 
біоресурсів 

8 - 8 5 3 2 12 

Ветеринарної медицини 14 - 7 5 2 2 18 
Механіко-технологічний 6 - 4 3 1 4 8 
Конструювання та дизайну 6 - 3 3 - 3 5 
Економічний 11 - 9 5 4 6 21 
Аграрного менеджменту 4 - 3 3 - 4 16 
Землевпорядкування 5 - 5 2 3 1 5 
Юридичний 5 - 3 3 - 1 7 
Харчових технологій та 
управління якістю продукції 
АПК 

3 - 2 1 1 4 6 

Інформаційних технологій 5 - 3 3 - 4 5 
Гуманітарно-педагогічний 12 8 5 4 1 7 2 

Разом  125 8 89 61 28 54 162 
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Таблиця 2.12. Динаміка змін інформаційно-дорадницької служби (центрів) 
за 2011-2015 рр. 

 

Роки Кількість НПП, які беруть участь у 
роботі служб (центрів) 

Кількість звернень за 
консультаційними послугами 

2011 235 6730 
2012 236 6881 
2013 262 6440 
2014 233 2548 
2015 196 1312 

 
Таблиця 2.13. Наявність інформаційно-дорадницької служби (центрів) у 2015 р. 

 

ННІ, 
факультет 

Кількість НПП, які 
беруть участь у роботі 

служб (центрів) 

Кількість звернень за 
консультаційними 

послугами 

Лісового і садово-паркового 
господарства 25 40 

Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 

25 18 

Післядипломної освіти 20 200 
Агробіологічний  15 20 
Захисту рослин, біотехнологій та 
екології 

11 70 

Тваринництва та водних 
біоресурсів 

3 15 

Ветеринарної медицини 78 491 
Механіко-технологічний   
Конструювання та дизайну 11 108 
Економічний - - 
Аграрного менеджменту - - 
Землевпорядкування 5 - 
Юридичний - - 
Харчових технологій та управ-
ління якістю продукції АПК 

- - 

Інформаційних технологій 3 350  
Гуманітарно-педагогічний - - 

Разом 196 1312 
 

Таблиця 2.14. Динаміка участі студентів  базового закладу університету (м. Київ)   
у І-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіад у 2011-2015 рр. 

 

Роки Кількість учасників, осіб 
2011 1662 
2012 1965 
2013 2038 
2014 2077 
2015 2338 
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Таблиця 2.15. Перелік дисциплін і напрямів підготовки (спеціальностей), з яких 
проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у базовому закладі 

університету (м. Київ) у 2014-2015 н.р. 
 
№ 
п/п Олімпіади  Кількість 

учасників, осіб  
Олімпіади з навчальних дисциплін 

1.  Педагогіка 10 
2.  Соціальна педагогіка 9 
3.  Психологія 24 
4.  Українська мова 65 
5.  Культурологія 37 
6.  Історія України 9 
7.  Політологія 31 
8.  Англійська мова 15 
9.  Німецька мова 38 
10.  Французька мова 20 
11.  Економіка природокористування 115 
12.  Інвестування 68 
13.  Страхування 55 
14.  Фінансовий менеджмент 24 
15.  Теоретичні основи електротехніки 12 
16.  Вища математика 41 
17.  Фізика  140 
18.  Інформатика 19 
19.  Випробування обладнання лісового комплексу 9 
20.  Випробування сільськогосподарських машин 12 
21.  Деталі машин та основи конструювання 17 
22.  Трактори і автомобілі 30 
23.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 43 
24.  Надійність с.-г. техніки 32 
25.  Ремонт машин та обладнання  35 
26.  Фермські машини та обладнання 18 
27.  Машиновикористання у тваринництві 18 
28.  Сільськогосподарські машини 30 
29.  Ремонт машин 18 
30.  Проектування технологічних процесів 10 
31.  Проектування технологічних систем 14 
32.  Експлуатація машин та обладнання 15 
33.  Основи охорони праці 30 
34.  Біологія тварин 86 
35.  Біологія рослини 30 
36.  Загальна біотехнологія 25 
37.  Екологічна безпека 42 
38.  Агроекологія 36 
39.  Безпека життєдіяльності 12 

 Всього 1284 
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№ 
п/п Олімпіади Кількість 

учасників, осіб 
Олімпіади з напрямів підготовки та спеціальностей 

1 Економіка підприємства 95 
2 Фінанси і кредит 115 
3 Облік і аудит 139 
4 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 70 
5 Транспортні технології 45 
6 Обладнання лісового комплексу 34 
7 Механізація сільського господарства 54 
8 Організація перевезень і управління транспортом 26 
9 Організація і регулювання дорожнього руху 25 
10 Водні біоресурси та аквакультура 87 
11 Садово-паркове господарство 52 
12 Ветеринарна медицина 25 
13 Агрономія 99 
14 Плодоовочівництво і виноградарство 34 
15 Автоматизоване управління технологічними процесами 35 
16 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 37 
17 Харчові технології та інженерія 82 

 Всього 1054 
 Разом 2338 
 

Таблиця 2.16. Динаміка проведення Всеукраїнських студентських олімпіад в  
базовому закладі університету (м. Київ) у 2011-2015 рр. 

 
Брали участь у олімпіаді, осіб Призові місця  ІІ етапу, осіб  Роки І етап  ІІ етап І ІІ ІІІ 

2011 1662 75 8 3 6 
2012 1965 79 2 7 10 
2013 2038 83 1 5 5 
2014 2077 96 1 2 4 
2015 2338 98 1 4 6 

 
 

Таблиця 2.17. Результати проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у  
базовому закладі університету (м. Київ) у 2014-2015 н.р. 

 
Брали участь у 
олімпіаді, осіб 

Призові місця 
 ІІ етапу, осіб №  

п/п 
ННІ, 

факультети І етап ІІ етап І 
місце 

ІІ 
місце 

ІІІ 
місце 

1 Лісового і садово-паркового 
господарства 126 6 − 1 1 

2 Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 341 11 1 − − 

3 Агробіологічний  36 6 − 1 − 

4 Захисту рослин, біотехнологій та 
екології 248 8 − − 1 
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Брали участь у 
олімпіаді, осіб 

Призові місця 
 ІІ етапу, осіб №  

п/п 
ННІ, 

факультети І етап ІІ етап І 
місце 

ІІ 
місце 

ІІІ 
місце 

5 Тваринництва та водних 
біоресурсів 108 6 − − 1 

6 Ветеринарної медицини 132 7 − − 1 
7 Механіко-технологічний 175 6 − − − 
8 Конструювання та дизайну 229 8 − 2 1 
9 Економічний 432 9 − − − 

10 Аграрного менеджменту 83 7 − − − 
11 Землевпорядкування 25 4 − − − 
12 Юридичний 45 2 − − − 

13 Харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК 52 4 − − − 

14 Інформаційних технологій 48 7 − − − 
15 Гуманітарно-педагогічний 258 7 − − 1 

 Всього: 2338 98 1 4 6 
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2.1.3. Навчальна лабораторна база 
 
Студенти базового закладу університету (м. Київ) навчаються у 17 навчальних 

корпусах і проживають у 14 гуртожитках (у навчально-дослідних господарствах і 
дослідних станціях університету є 6 гуртожитків для проживання студентів під час 
проходження практичного навчання).  

Навчально-наукові інститути (ННІ) та факультети розміщені у таких навчальних 
корпусах: 

1, 2, 15 – гуманітарно-педагогічний факультет; 
4, 2 – агробіологічний факультет; 
4 – факультет захисту рослин, біотехнологій і екології; 
1, 7а – факультет тваринництва та водних біоресурсів; 
12 – факультет ветеринарної медицини; 
12, 1 – факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК; 
15 − факультет інформаційних технологій; 
10, 2 – економічний факультет;  
10 – факультет аграрного менеджменту; 
5, 7, 7а, 11 – механіко-технологічний факультет;  
5, 7, 7а, 11 – факультет конструювання та дизайну; 
8, 11 – ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження;  
1, 1а – ННІ лісового та садово-паркового господарства;  
6 – факультет землевпорядкування;  
6 – юридичний факультет;  
10 – ННІ післядипломної освіти; 
9 – кафедра фізичного виховання. 
Кафедра військової підготовки має свій окремий корпус. 
 
Університет у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (Полісся, Лісостеп, Степ) 

має потужну базу для проведення практичного навчання студентів − 11 відокремлених 
підрозділів (ВП), 1 навчально-науковий центр, дослідні станції, навчально-науково-
виробничі підрозділи: 

- ВП НУБіП України: 
• Агрономічна дослідна станція (Київська обл.), має гуртожиток на 100 осіб; 
• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка 

(Київська обл.), має гуртожиток на 110 осіб; 
• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.), має гуртожиток на 120 осіб;  
• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.), має гуртожиток 

на 75 осіб; 
- виробнича база: 

• Бережанського агротехнічного інституту;  
• Ніжинського агротехнічного інституту;  
• Заліщицького аграрного коледжу імені Є. Храпливого; 
• Немішаївського агротехнічного коледжу; 
• Ірпінського економічного коледжу; 
• Боярського коледжу екології і природних ресурсів; 
• Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової; 
• Мукачівського аграрного коледжу; 

- Ботанічний сад НУБіП України.  
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У навчально-дослідних господарствах і дослідних станціях університету (назви 
зазначені вище) створено понад 67 навчально-виробничих і навчально-науково-
виробничих лабораторій, де проводяться лабораторні та практичні заняття, студенти 
проходять навчальну та виробничу практики тощо. Загальна навчальна площа цих 
лабораторій становить 1161 м2. 

Загальна площа земельних угідь, що закріплені за господарствами, становить понад         
37 тис. га (у т.ч. близько 18 тис. га лісу). Тут знаходяться дослідні поля, теплиці, 
тваринницькі комплекси, функціонують машинно-тракторні парки, майстерні, полігони, 
цехи тощо.  

До матеріально-технічної бази університету, окрім навчальних корпусів і 
гуртожитків, входять також їдальня, кінно-спортивний комплекс, пасіка, наукова 
бібліотека та її філії в навчальних корпусах, інформаційний центр, обладнаний сучасною 
комп’ютерною технікою, міжнародним зв’язком, електронною поштою. Університет має 
свою автомобільну базу та телефонну станцію. Загальна площа навчально-лабораторних 
споруд університету становить 99597 м2. 

При кафедрах університету створені і функціонують навчальні лабораторії, 
кабінети, класи персональних комп’ютерів, майстерні, полігони загальною площею понад 
67673 м2. 

Для забезпечення навчального процесу функціонують структурні підрозділи 
кафедр університету в наукових установах та виробництвах на площах близько 8000 м2. 
При цьому студенти мають можливість проживати в гуртожитках цих установ і 
виробництв, кількість місць в яких перевищує 500. 

Кількісні показники щодо навчальної лабораторної бази університету наведені у 
таблицях 2.18-2.19. 
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Таблиця 2.18. Динаміка розвитку навчально-лабораторної бази (м2) за 2011-2015 рр. 
 

Із загальної площі 

житлова Рік Загальна площа  
навчальна навчально-

допоміжна підсобна 
всього у т.ч. зайнята студентами університету 

2011 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
2012 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
2013 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
2014 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
2015 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

 
Таблиця 2.19. Наявність та використання навчально-лабораторних будинків та гуртожитків (м2) у 2015 р. 

 
Із загальної площі 

житлова  Загальна 
площа навчальна навчально-

допоміжна підсобна 
всього у т.ч. зайнята студентами університету 

Всього: 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
У т. ч.:       

навчально-
лабораторні споруди 99597 67673 25352 6572   

гуртожитки 79716  2820 26659 50237 50237 
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2.1.4. Формування контингенту студентів 
 
Прийом вступників до університету у 2015 р. на освітньо-професійні програми 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» денної і заочної форм навчання здійснювався у літній 
період з 02.07.2015 р. 

Конкурсний відбір вступників з повною загальною середньою освітою 
здійснювався за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, проведеного 
Українським центром оцінювання якості освіти, за виключенням окремих категорій 
вступників, а саме: категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну 
загальну середню освіту у 2007 році і раніше; категорії осіб з обмеженими фізичними 
можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди); військовослужбовці, звільнені з 
військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; військовослужбовці 
рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за 
контрактом (при вступі на заочну форму навчання) – брали участь у конкурсі щодо 
зарахування на навчання за власним вибором – з кількістю балів сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками, отриманими на вступних 
випробуваннях з предметів, визначених правилами прийому до НУБіП України. 

Конкурсний відбір вступників, які мали диплом молодшого спеціаліста 
(з неповною вищою освітою) та вступали на відповідний напрям підготовки, здійснювався 
за результатами фахових вступних випробувань в університеті. 

Згідно з Правилами прийому конкурсний відбір вступників, які вступали з 
9.04.2015 р. до 1.08.2015 р. на освітньо-професійні програми підготовки фахівців 
ОС «Спеціаліст» та «Магістр», здійснювався за результатами вступних випробувань з 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови. 

У табл. 2.20 наведено обсяги прийому за державним замовленням до базового 
закладу університету (м. Київ) на 2015 р. та ліцензований обсяг прийому для напрямів і 
спеціальностей підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів (денна форма навчання), у 
табл. 2.21 − те ж для заочної форми навчання. 

До базового закладу університету у 2015 р. на перший курс на денну форму 
навчання за державним замовленням було прийнято на програми підготовки бакалаврів 
1655 осіб (410 осіб – на контрактній основі).  

У 2015 р. на перший курс на заочну форму навчання було прийнято 230 осіб за 
державним замовленням та 584 – на контрактній основі. Крім того, за заочною формою 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, які здобувають другу 
вищу освіту (термін навчання 2 роки), у 2015 р. навчалося 424 особи, випущено 190 осіб.  

За результатами набору на 1 курс у 2015 р. зараховано майже 43 % медалістів і тих, 
хто закінчив технікуми з відзнакою, 35,0 % – випускників коледжів і технікумів, 2 % – 
осіб із зон, уражених внаслідок аварії на ЧАЕС. За цільовими направленнями 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного земельного 
комітету України, Державного комітету лісу України, їх організацій і підприємств було 
зараховано 114 осіб (6 % від загальної кількості зарахованих). Серед зарахованих:  
54 % – вихідці із сільської місцевості, 132 − особи-сироти.  

Інформація щодо прийому на навчання та формування контингенту студентів 
наведена в таблицях 2.22–2.40. 
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Таблиця 2.20. Обсяги прийому за державним замовленням до базового закладу 
Університету на 2015 р. та ліцензований обсяг прийому для напрямів і 

спеціальностей підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів  
(денна форма навчання) 

 

Ліцензовані 
обсяги прийому  

Державне замовлення 
на підготовку фахівців, 

осіб 
№ 
п/п 

 

Напрям підготовки фахівців,  
спеціальність 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

+ 
«М
аг
іс
тр

» 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Агрономія 250  170   
 - агрономія  90   44 
 - агрохімія і ґрунтознавство  45   20 
 - плодоовочівництво і виноградарство  45   20 
 - селекція і генетика с.-г. культур  25+25   12 
2 Захист рослин 75 75 55  17 
 - карантин рослин  50   20 

3 Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування 75  65   

 - екологія та охорона навколишнього 
середовища  50   16 

 - екологічний контроль та аудит  30   6 
4 Біотехнологія 100  45   
 - екобіотехнологія та біоенергетика  30   20 
5 Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 125  90   

 - технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва  90   40 

6 Водні біоресурси та аквакультура 75  40   
 - водні біоресурси   75   25 
7 Харчові технології та інженерія 100  45   
 - технології зберігання, консервування та 

переробки м'яса   30   20 

 - технології зберігання та переробки водних  
  біоресурсів  30   4 

8 Геодезія, картографія та землеустрій 90  70   
 - землеустрій та кадастр  90   35 
9 Правознавство 75  27   
 - правознавство  75   20 

10 Лісове і садово-паркове господарство 225  125   
 - лісове господарство  100   38 
 - садово-паркове господарство  75   25 
 - мисливське господарство  25   11 

11 Деревооброблювальні технології 50  20   
 - технології деревообробки  40   10 

12 Процеси, машини та обладнання АП 
виробництва 200  80   

13 Енергетика та електротехнічні системи в АПК 150  90   
14 Механізація сільського господарства  150   65 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Енергетика с.г. виробництва  100   37 
16 Електрифікація та автоматизація с.г.  10+50   15 
17 Машинобудування  170  60   
18 Машини та обладнання с.г. виробництва  50   20 
19 Обладнання лісового комплексу  50   20 
20 Транспортні технології 100  40   

 - організація перевезень і управління на 
транспорті  15   10 

 - транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі  50    

 - організація і регулювання дорожнього руху  15   6 
21 Електротехніка та електротехнології 25  20   

 - електротехнічні системи електроспоживання  20   10 
22 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

технології 50  40   

 - автоматизоване управління технологічними 
процесами  35   20 

23 Комп'ютерні науки 50  35   
 - інформаційні управляючі системи та 

технології  25   13 

 - комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг  15   10 

24 Комп’ютерна інженерія 50  10   
25 Програмна інженерія 50  10   
26 Економіка підприємства 100  40   
27 Прикладна економіка  25    
28 Біржова діяльність  30   5 
29 Дорадництво  25    
30 Фінанси і кредит 130  52   
31 Облік і аудит 150  70   
32 Маркетинг 60  36   
33 Економічна кібернетика 50  25   
34 Облік і аудит  150   55 
35 Економіка підприємства  60   22 
36 Фінанси і кредит  100   40 
37 Економічна кібернетика  25   10 
38 Маркетинг  60   15 
39 Оподаткування  30   8 
40 Менеджмент 150  120   

 - менеджмент організацій і адміністрування  60   39 
 - менеджмент ЗЕД  125   45 

41 Соціальна педагогіка 50  20   
 - соціальна педагогіка  50   10 

42 Філологія 50  15   
 - переклад  20   10 

43 Будівництво  50  25   
 - промислове і цивільне будівництво  25   10 

44 Ветеринарна медицина 250 250 115  35 
 - ветеринарно-санітарна експертиза, якість та 

безпека продуктів тваринництва  25   15 

45 Якість, стандартизація та сертифікація  50   20 
46 Адміністративний менеджмент  50   15 
47 Педагогіка вищої школи  50   19 
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1 2 3 4 5 6 7 
48 Управління навчальним закладом  25   13 
49 Управління інноваційною діяльністю  25   9 
50 Державна служба  25    
 Всього 3125 2965 1655  1024 

 
Таблиця 2.21. Обсяги прийому за державним замовленням до базового закладу 

Університету на 2015 р. та ліцензований обсяг прийому для напрямів і 
спеціальностей підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів  

(заочна форма навчання) 
 

Ліцензовані 
обсяги прийому  

Державне замовлення 
на підготовку фахівців, 

осіб 
№ 
п/п 

 

Напрям підготовки фахівців,  
спеціальність 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
»С
пе
ці
ал
іс
т»

+ 
«М
аг
іс
тр

» 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Агрономія 150  30   
 - агрономія  50   8 
 - агрохімія і ґрунтознавство  30   5 
 - плодоовочівництво і виноградарство  30   3 
 - селекція і генетика с.-г. культур  25    
2 Захист рослин 50 45 15  10 
3 Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування 75  8   

 - екологія та охорона навколишнього 
середовища  50   15 

4 Біотехнологія 50     
 - екобіотехнологія та біоенергетика  30   5 
5 Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 60 60 10  5 

 - технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва      

6 Водні біоресурси та аквакультура 75  2   
 - водні біоресурси   75    
7 Харчові технології та інженерія 100     
 - технології зберігання, консервування та 

переробки м'яса  30   5 

 - технології зберігання та переробки водних 
біоресурсів  30    

8 Геодезія, картографія та землеустрій 85  15   
 - землеустрій та кадастр  85   10 
9 Правознавство 115     
 - правознавство  35+40    

10 Лісове і садово-паркове господарство 200  40   
 - лісове господарство  75   20 
 - садово-паркове господарство  75   10 
 - мисливське господарство  25    

11 Деревооброблювальні технології 100  10   
 - технології деревообробки  40   5 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 Процеси, машини та обладнання АП 

виробництва 200  35   

13 Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК 100  10   

14 Механізація сільського господарства  125   20 
15 Енергетика с.г. виробництва  70   13 
16 Електрифікація та автоматизація с.г.  10+50   10 
17 Машинобудування  120  10   
18 Машини та обладнання с.г. виробництва  50   10 
19 Обладнання лісового комплексу  50    
20 Транспортні технології 100     

 - організація перевезень і управління на 
транспорті  15    

 - організація і регулювання дорожнього руху  15    
21 Електротехніка та електротехнології 25     

 - електротехнічні системи електроспоживання  20    
22 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

технології 35     

 - автоматизоване управління технологічними 
процесами      

23 Комп'ютерні науки 50     
 - інформаційні управляючі системи та технології      

24 Економіка підприємства 80  2   
25 Прикладна економіка  25    
26 Фінанси і кредит 90  12   
27 Облік і аудит 140  13   
28 Маркетинг 60  2   
29 Економічна кібернетика 30     
30 Облік і аудит  150   10 
31 Економіка підприємства  60   12 
32 Фінанси і кредит  100   12 
33 Економічна кібернетика      
34 Маркетинг  60   8 
35 Оподаткування  30    
36 Менеджмент 60  12   

 - менеджмент організацій і адміністрування  50   15 
 - менеджмент ЗЕД  60   10 

37 Соціальна педагогіка 50  4   
 - соціальна педагогіка  50   3 

38 Філологія 25     
 - переклад  20    

39 Будівництво  50     
40 Ветеринарна медицина  25    
41 Якість, стандартизація та сертифікація  50   8 
42 Адміністративний менеджмент  50   6 
43 Педагогіка вищої школи  50    
44 Управління навчальним закладом  25    
45 Державна служба  50    
46 Професійна освіта  150  30  
47 Комп’ютерна інженерія 50     
48 Програмна інженерія 50     

  Всього 2375 2240 230 30 238 
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Таблиця 2.22. Динаміка прийому на програми підготовки бакалаврів 
у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна 

Роки 

вс
ьо
го

 

по
вн
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

ск
ор
оч
ен
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

вс
ьо
го

 

по
вн
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

ск
ор
оч
ен
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

Разом 
за 

денною і 
заочною 
формами 

(2+5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2011 2127 1513 614 780 441 325 2927 

2012 2125 1626 499 652 320 332 2777 

2013 2452 1936 516 945 366 579 3389 

2014 2648 1994 648 750 245 504 3398 

2015 2318 1608 625 788 200 701 3103 
 

Таблиця 2.23. Прийом на програми підготовки бакалаврів у 2015 р. 
 
Форми навчання 

денна заочна 

Напрям 
підготовки 

вс
ьо
го

 

по
вн
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

ск
ор
оч
ен
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

вс
ьо
го

 

по
вн
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

ск
ор
оч
ен
ий

 
те
рм
ін

 
на
вч
ан
ня

 

Разом 
за 

денною і 
заочною 
формами 

(2+5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Автоматизація та комп’ю-
терно-інтегровані технології 40 22 18 9 2 7 49 

Агрономія 222 172 50 56 1 55 278 
Біотехнологія 66 66 - 3 3 - 69 
Будівництво 58 31 27 4 - 4 62 
Ветеринарна медицина 224 148 76 - - - 224 
Водні біоресурси та 
аквакультура 

46 41 5 8 8 - 54 

Геодезія, картографія та 
землеустрій 75 58 17 40 5 35 115 

Деревооброблювальні 
технології 26 12 14 17 1 40 43 

Захист рослин 56 56 - 15 7 8 71 
Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалан-
соване природокористування 

81 59 22 22 8 14 103 

Економіка підприємства 71 61 10 110 71 39 181 
Економічна кібернетика 49 46 - 3 - 3 49 
Електротехніка та 
електротехнології 20 9 11 - - - 20 

Енергетика та електро-
технічні системи в АПК 91 33 58 35 6 29 126 

Комп’ютерна інженерія 17 5 12 5 - 5 22 
Комп’ютерні науки 46 31 15 19 - 19 65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Програмна інженерія 27 8 19 - - - 27 
Лісове і садово-паркове 
господарство 104 64 40 71 7 153 175 

Маркетинг 50 41 9 13 3 10 63 
Машинобудування 83 48 35 10 3 7 93 
Менеджмент 132 120 12 21 5 16 153 
Облік і аудит 132 112 20 78 2 76 210 
Правознавство 83 70 13 51 43 8 134 
Процеси, машини та 
обладнання АПВ 

85 44 41 57 - 57 142 

Соціальна педагогіка 42 4 2 4 4  46  
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

108 60 48 31 7 24 139 

Транспортні технології  
(за видами транспорту) 

41 21 20 13 - 13 54 

Фінанси і кредит 132 112 20 78 2 76 210 
Філологія  50 4 - 9 9  59  
Харчові технології та 
інженерія 

61 50 11 6 3 3 67 

Разом 2318 1608 625 788 200 701 3103 
 

Таблиця 2.24. Динаміка прийому на програми підготовки спеціалістів і магістрів 
у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна 
Роки 

спеціаліст магістр спеціаліст магістр 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(2+4)/(3+5) 
1 2 3 4 5 6 

2011 28 1580 117 1239 2819 
2012 24 1509 96 1293 2802 
2013 24 1559 95 1068 2627 
2014 39 1830 81 842 2792 
2015 - 1498 68 813 2318 

 
Таблиця 2.25. Прийом на програми підготовки спеціалістів і магістрів у 2015 р. 

 
Форми навчання 

денна заочна 
Спеціальність ОС 

«Спеціаліст» 
ОС 

«Магістр» 
ОС 

«Спеціаліст» 
ОС 

«Магістр» 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(2+4)/(3+5) 
1 2 3 4 5 6 

Автоматизоване управ-
ління технологічними 
процесами 

- 21 - - 21 

Агрономія – 61 – 23 84 
Агрохімія і ґрунтознавство – 22 – 9 31 
Адміністративний 
менеджмент  - 20 - 35 55 
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1 2 3 4 5 6 
Біржова діяльність - 24 - - 24 
Ветеринарна медицина - 71 - - 71 
Ветеринарно-санітарна 
експертиза, якість та 
безпека продукції 
тваринництва 

- 18 - - 18 

Водні біоресурси - 32 - 13 45 
Державна служба - 17 - 43 17/43 
Дорадництво - 25 - - 25 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

- 18 - 25 43 

Екологічна біотехнологія 
та біоенергетика 

- 21 - 17 38 

Екологічний контроль і 
аудит 

- 20 - - 20 

Екобіотехнологія  - - - - 
Економічна кібернетика - 15 - - 15 
Економіка підприємства - 37 - 62 99 
Електрифікація і 
автоматизація с.г. - 33 - 24 57 

Електротехнічні системи 
електроспоживання - 16 - - 16 

Енергетика с.-г. 
виробництва - 50 - 33 83 

Інформаційні управляючі 
системи і технології 

- 15 - - 15 

Захист рослин - 17 - 15 32 
Землеустрій та кадастр  - 54 - 38 92 
Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг 

- 13 - - 13 

Карантин рослин - 20 - - 20 
Лісове господарство - 51 - 44 95 
Маркетинг -  29 -  14 43 
Машини та обладнання с.-
г. виробництва 

 26  10 36 

Менеджмент ЗЕД -  50 -  21 71 
Менеджмент організацій і 
адміністрування -  50 -  21 71 

Механізація с. г. - 83 - 34 117 
Мисливське господарство - 11 - - 11 
Обладнання лісового 
комплексу 

 21  - 21 

Облік і аудит - 87 - 65 151 
Оподаткування - 17 - - 17 
Організація перевезень і 
управління на транспорті - 15 - 13 28 

Організація і регулювання 
дорожнього руху - 9 - 1 10 

Педагогіка вищої школи  - 20 - 26 46  
Переклад - 18 - 7 25  
Плодоовочівництво і 
виноградарство – 23 – 10 33 
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1 2 3 4 5 6 
Правознавство - 31 30 39 100 
Прикладна економіка - 7 - - 7 
Промислове та цивільне 
будівництво 

- 21 - - 21 

Професійна освіта - - 38 - 38 
Садово-паркове 
господарство - 29 - 30 59 

Селекція і генетика с.-г. 
культур  – 15 – – 15 

Соціальна педагогіка - 14 - 9 23  
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

- 49 - 26 75 

Технологія деревообробки - 11 - 15 26 
Технологія зберігання та 
переробки водних 
біоресурсів 

- 4 - - 4 

Технологія зберігання, 
консервування та 
переробки м`яса 

- 21 - 8 29 

Транспортні технології та 
засоби в АПК - 15 - - 15 

Управління інноваційною 
діяльністю - 23 - - 23 

Управління навчальним 
закладом 

- 18 - 11 29  

Фінанси і кредит - 59 - 43 102 
Якість, стандартизація та 
сертифікація 

- 31 - 29 60 

Разом - 1498 68 813 2318 
 
 

Таблиця 2.26. Динаміка кількості студентів, які навчалися на програмах підготовки 
бакалаврів у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна Напрям 
підготовки всього жінок  чоловіків всього жінок чоловіків 

Разом за 
денною і 
заочною 
формами 

 (2+5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 7419 3550 3879 3567 1552 2016 10986 
2012 7069 3354 3715 2956 1250 1706 10025 
2013 7226 3517 3709 3781 1784 1997 11007 
2014 7391 3501 3894 3110 1382 1728 10501 
2015 7385 3267 4133 3454 1375 2087 10840 
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Таблиця 2.27. Кількість студентів, які навчаються на програмах підготовки 
бакалаврів на 01.10.2015 р. 

 
Форми навчання 

денна заочна Напрям 
підготовки всього жінок  чоловіків всього жінок чоловіків 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(2+5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

150 14 136 42 1 41 192 

Агрономія 675 270 405 273 82 191 948 
Біотехнологія 211 139 72 71 38 33 282 
Будівництво 120 19 111 4 - 4 124 
Ветеринарна медицина 826 531 295 - - - 826 
Водні біоресурси та 
аквакультура 

201 71 130 82 23 59 283 

Геодезія, картографія та 
землеустрій 290 134 156 205 96 109 495 

Деревооброблювальні 
технології 90 8 82 146 6 140 236 

Екологія, охорона нав-
колишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування 

244 152 92 107 53 54 351 

Економіка підприємства 200 120 80 110 65 45 310 
Економічна кібернетика 133 60 73 3 1 2 136 
Електротехніка та 
електротехнології 71 3 68 1 - 1 72 

Енергетика та електро-
технічні системи в АПК 337 31 306 211 14 197 548 

Захист рослин 217 133 84 111 46 65 328 
Комп’ютерна інженерія 17 - 17 5 2 3 22 
Програмна інженерія 27 1 26 - - - 27 
Комп’ютерні науки 169 26 143 56 7 49 225 
Лісове і садово-паркове 
господарство 514 230 284 514 128 386 1028 

Маркетинг 182 123 59 60 42 18 242 
Машинобудування 324 15 309 87 5 82 411 
Менеджмент 505 287 218 153 107 46 658 
Облік і аудит 365 276 89 332 304 28 697 
Правознавство 270 143 127 221 114 107 491 
Процеси, машини та 
обладнання АПВ 

338 11 327 235 - 235 573 

Соціальна педагогіка 42 37 5 4 4  46  
Технологія виробниц-тва 
і переробки про-дукції 
тваринництва 

308 137 171 105 53 52 413 

Транспортні технології 179 39 140 67 5 62 246 
Філологія  50 46 4 9 6 3 59  
Фінанси і кредит 114 69 45 161 123 38 275 
Харчові технології та 
інженерія 

214 139 75 74 44 30 288 

Разом  7385 3267 4133 3454 1375 2087 10840 
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Таблиця 2.28. Динаміка змін кількості студентів, які навчалися на програмах 
підготовки спеціалістів і магістрів, у 2011-2015 рр. 

 

Форми навчання 
денна заочна 

Роки 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(2

+3
) 

ж
ін
ок

 

чо
ло
ві
кі
в 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(7

+8
) 

ж
ін
ок

 

чо
ло
ві
кі
в 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(4+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2011 166 2954 3120 1400 1720 177 2122 2299 1217 1083 5419 
2012 24 2876 2900 1286 1604 82 2620 2808 1345 1363 5708 
2013 24 2743 2767 1275 1525 187 2222 2410 973 988 5177 
2014 39 3010 2973 1301 1701 175 1597 1718 976 796 4821 
2015 - 3106 3106 1396 1700 71 1408 1584 848 695 4690 

 
Таблиця 2.29. Кількість студентів, які навчаються на програмах підготовки  

спеціалістів і магістрів, на 1.10.2015 р. 
 

Форми навчання 
денна заочна 

Спеціальність 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 «
М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(2

+3
) 

ж
ін
ок

 

чо
ло
ві
кі
в 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 «
М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(7

+8
) 

ж
ін
ок

 

чо
ло
ві
кі
в 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(4+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Автоматизоване 
управління техно-
логічними 
процесами 

- 45 45 6 39 - 1 1 - 1 46 

Агрономія - 108 108 43 65 – 54 54 19 35 162 
Агрохімія і 
ґрунтознавство - 36 36 17 19 – 23 23 10 13 59 

Адміністративний 
менеджмент  - 58 58 27 31 - 78 78 53 25 136 

Біржова діяльність - 24 24 8 16 - - - - - 24 
Ветеринарна 
медицина - 388 388 271 117 - 2 2 1 1 390 

Водні біоресурси - 65 65 28 37 - 20 20 7 13 85 
Державна служба - 17 17 2 15 - 64 64 28 36 81 
Ветеринарно-сані-
тарна експертиза, 
якість та безпека 
продукції 
тваринництва 

- 25 25 17 8 - - - - - 25 

Дорадництво - 24 24 1 23 - - - - - 24 
Екологія та охорона 
навк. середовища - 51 51 43 8 - 46 46 37 9 97 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика 

- 45 45 30 15 - 27 27 23 4 72 

Екологічний 
контроль і аудит - 20 20 11 9 - - - - - 20 

Економіка 
підприємства - 87 87 56 31 - 62 62 40 22 149 

Електрифікація і 
автоматизація с.г. - 65 65 4 61 - 48 48 3 45 113 

Економічна 
кібернетика - 30 30 13 17 - - - - - 30 

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання 

- 33 33 2 31 - - - - - 33 

Енергетика с.-г. 
Виробництва - 129 129 15 114 - 68 68 4 64 197 

Захист рослин - 56 56 36 20 - 38 38 23 15 94 
Землеустрій та 
кадастр  - 109 109 56 53 - 88 88 48 40 197 

Інформаційні 
управляючі системи 
і технології 

- 38 38 1 37 - - - - - 38 

Комп’ютерний еко-
лого-економічний 
моніторинг 

- 27 27 4 23 - - - - - 27 

Карантин рослин - 20 20 10 10 - - - - - 20 
Лісове господарство - 96 96 13 83 - 94 94 18 74 190 
Маркетинг - 62 62 35 27 - 28 28 20 8 90 
Машини та облад-
нання с.-г. вир-ва - 56 56 2 54 - 22 22 4 18 78 

Менеджмент ЗЕД - 98 98 62 36 - 45 45 31 14 143 
Менеджмент 
організації - - - - - - - - - - - 

Механізація с. г. - 183 183 1 182 - 78 78 1 77 261 
Мисливське 
господарство - 26 26 0 26 - - - - - 26 

Обладнання 
лісового комплексу - 44 44 2 42 - - - - - 44 

Облік і аудит - 166 166 129 37 - 155 155 143 12 321 
Оподаткування - 27 27 17 10 - - - - - 27 
Організація пере-
везень і управління 
на транспорті 

- 30 30 3 27 - 7 7 - 7 37 

Педагогіка вищої 
школи  - 46 46 32 14 - - 61 51 10 107 

Організація і 
регулювання 
дорожнього руху 

- 20 20 1 19 - 28 28 3 25 48 

Переклад - 37 37 35 2 - - 7 7 0 44 
Плодоовочівництво 
і виноградарство – 48 48 22 26 – 21 21 9 12 69 

Правознавство - 46 46 14 22 71 39 110 33 38 156 
Промислове та ци-
вільне будівництво - 30 30 9 21 - - - - - 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Прикладна 
економіка - 7 7 2 5 - - - - - 7 

Садово-паркове 
господарство - 62 62 51 11 - 62 62 58 4 124 

Селекція і генетика 
с.-г. культур  – 24 24 14 10 – – – – – 24 

Соціальна 
педагогіка - 26 26 20 6 -  26 23 3 52 

Технологія вироб-
ництва і переробки 
продукції 
тваринництва 

- 99 99 46 53 - 36 36 21 15 135 

Технологія 
деревообробки - 32 32 3 29 - 28 28 2 26 60 

Технології зберіган-
ня та переробки 
водних біоресурсів 

- 19 19 16 3 - - - - - 19 

Технологія збері-
гання, консерву-
вання та переробки 
м`яса 

 46 46 32 14  8 8 5 3 54 

Транспортні техно-
логії та засоби в 
АПК 

- 15 15 - 15 - - - - - 15 

Управління іннова-
ційною діяльністю - 47 47 8 39 - - - - - 47 

Управління нав-
чальним закладом - 40 40 17 23 - - 11 6 5 51 

Фінанси і кредит - 117 117 72 45 - 78 78 70 8 195 
Якість, стандарти- 
зація та 
сертифікація 

- 57 57 37 20 - 60 60 47 13 117 

Разом - 3106 3106 1396 1700 71 1408 1584 848 695 4690 
 
 

Таблиця 2.30. Динаміка змін кількості студентів, які навчалися за контрактом на 
програмах підготовки бакалаврів, у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання Роки денна заочна 

Разом по денній і заочній 
формам 

2011 1061 2964 4025 
2012 908 1578 2486 
2013 849 1605 2589 
2014 832 1305 2147 
2015 1003 1851 2854 
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Таблиця 2.31. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 
підготовки бакалаврів, на 1.10.2015 р. 

 
Форми навчання Напрям 

підготовки денна заочна 
Разом по денній і 
заочній формам 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1 42 43 
Агрономія 17 114 131 
Біотехнологія 41 16 57 
Будівництво 28 4 32 
Ветеринарна медицина 257 - 257 
Водні біоресурси та аквакультура 24 46 70 
Геодезія, картографія та землеустрій 47 107 154 
Деревооброблювальні технології 12 38 50 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 25 44 69 

Економіка підприємства 31 47 78 
Економічна кібернетика 31 3 34 
Електротехніка та електротехнології - 1 1 
Енергетика та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі 3 122 125 

Захист рослин 4 6 10 
Комп’ютерна інженерія 7 5 12 
Комп’ютерні науки 41 56 97 
Лісове і садово-паркове господарство 5 178 183 
Маркетинг 22 34 56 
Машинобудування 5 24 29 
Менеджмент 24 64 88 
Облік і аудит 64 286 350 
Правознавство 167 221 388 
Програмна інженерія 17 - 17 
Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва 

9 101 110 

Соціальна педагогіка 22 40 62 
Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

18 56 74 

Транспортні технології (за видами транспорту) 9 49 58 
Філологія  35 9 44 
Фінанси і кредит 29 104 133 
Харчові технології та інженерія 8 34 42 

Разом 1003 1851 2854 
 

Таблиця 2.32. Динаміка змін кількості студентів, які навчалися за контрактом на 
програмах підготовки спеціалістів і магістрів, у 2011-2015 рр. 

 

Форми навчання 
денна заочна 

Роки ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

Всього 
(2+3) 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

Всього 
(5+6) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(4+7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 19 539 558 82 1262 1344 1902 
2012 9 532 541 88 1568 1656 2197 
2013 11 476 487 47 1435 1482 1969 
2014 24 628 642 91 936 1027 1679 
2015 - 798 798 78 982 1060 1862 
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Таблиця 2.33. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 
підготовки спеціалістів і магістрів, на 1.10.2015 р. 

 
Форми навчання 

денна заочна 

Спеціальність 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(2

+3
) 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 
О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

Вс
ьо
го

 
(5

+6
) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формам 

(4+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Автоматизоване управління 
технологічними процесами - 7 7 - 1 1 8 

Агрономія – 21 21 – 31 31 52 
Агрохімія і ґрунтознавство – 2 2 – 9 9 11 
Адміністративний менеджмент  - 13 13 - 58 58 71 
Біржова діяльність - 19 19 - - - 19 
Ветеринарна медицина - 91 91 - 2 2 93 
Ветеринарно-санітарна експертиза, 
якість та безпека продукції 
тваринництва 

- 10 10 - - - 10 

Водні біоресурси - 13 13 - 15 15 28 
Державна служба - 17 17 - 64 64 81 
Дорадництво - 24 24 - - - 24 
Екологія та охорона навколишнього 
середовища - 7 7 - 17 17 24 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика - 5 5 - 19 19 24 

Екологічний контроль і аудит - 14 14 - - - 14 
Економіка підприємства - 27 27 - 32 32 59 
Електротехнічні системи 
електроспоживання - 13 13 - - - 13 

Електрифікація і автоматизація с.г. - 31 31 - 29 29 60 
Економічна кібернетика - 10 10 - - - 10 
Енергетика с.-г. Виробництва - 42 42 - 40 40 82 
Захист рослин - 5 5 - 16 16 21 
Землевпорядкування та кадастр  - 31 31 - 53 53 84 
Інформаційні управляючі системи і 
технології - 10 10 - - - 10 

Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг - 8 8 - - - 10 

Лісове господарство – 16 16 – 43 43 59 
Маркетинг - 18 18 - 12 12 30 
Машини та обладнання с.-г. 
виробництва - 16 16 - 2 2 18 

Менеджмент ЗЕД - 4 4 - 20 20 24 
Менеджмент організації і 
адміністрування - 15 15 - 16 16 31 

Механізація с. г. - 49 49 - 27 27 76 
Мисливське господарство – – – – – – – 
Обладнання лісового комплексу - 5 5 - - - 5 
Організація перевезень і управління 
на транспорті - 10 10 - 27 27 37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Організація і регулювання 
дорожнього руху - 4 4 - 7 7 11 

Оподаткування - 9 9 - - - 9 
Облік і аудит - 48 48 - 130 130 178 
Педагогіка вищої школи   2 2  56 56 58 
Переклад  8 8  7 7 15 
Плодоовочівництво і виноградарство – 3 3 – 8 8 11 
Правознавство - 16 16 71 39 110 126 
Прикладна економіка - 7 7 - - - 9 
Промислове та цивільне будівництво - 11 11 - - - 11 
Садово-паркове господарство – 7 7 – 34 34 41 
Селекція і генетика с.-г. культур  – 4 4 – – – 4 
Соціальна педагогіка  4 4 7 20 27 31 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва - 9 9 - 22 22 31 

Технологія деревообробки – 9 9 – 18 18 27 
Технологія зберігання, консервування 
та переробки м`яса - 6 6 - 3 3 9 

Транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі - 15 15 - - - 15 

Управління інноваційною діяльністю - 37 37 - - - 37 
Управління навчальним закладом  5 5  11 11 16 
Фінанси і кредит - 28 28 - 51 51 79 
Якість, стандартизація та сертифікація  13 13  43 43 56 

Разом - 798 798 78 982 1060 1862 
 
 

Таблиця 2.34. Динаміка змін кількості студентів випускного курсу, які були 
відраховані до закінчення терміну навчання за неуспішність, у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна 
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Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011 43 - 13 56 32 - 21 53 109 

2012 36 - 44 80 28 1 17 46 126 

2013 13 - 7 20 44 2 14 60 80 

2014 26 - 3 29 21 3 9 32 61 

2015 24 2 44 70 16 1 22 40 110 
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Таблиця 2.35. Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до 
закінчення терміну навчання за неуспішність у 2014-2015 н.р. 

 
Форми навчання 

денна заочна 

Напрям підготовки, 
спеціальність 
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(6
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Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Автоматизоване управ-
ління технологічними 
процесами 

- - 3 3 - - 1 1 4 

Автоматизація та комп’ю-
терно-інтегровані 
технології 

1 - - 1 - - - - 1 

Агрономія 9 – 1 10 3 –  3 13 
Адміністративний 
менеджмент   3 3   1 1 4 

Ветеринарна медицина 1 - 9 10 - - - - 10 
Водні біоресурси   3 3   4 4 7 
Водні біоресурси та 
аквакультура 2 - - 2 2 - - 2 4 

Державна служба - - 1 1 - - 1 1 2 
Економіка підприємства 1 - - 1 - - - - 1 
Екологія та охорона нав-
колишнього середовища - - - - - - 2 2 2 

Енергетика с.-г. 
виробництва - - 3 3 - - 3 3 6 

Електрифікація і автома-
тизація сільського 
господарства 

- - 2 2 - - 1 1 3 

Енергетика та електротех-
нічні системи в АПК - - - - 1 - - 1 1 

Захист рослин - - - - - - 2 2 2 
Комп’ютерні науки  1 - - 1 - - - - 1 
Інформаційні управляючі 
системи і технології - - 1 1 - - - - 1 

Землеустрій та кадастр   - 1 1  - 1 2 3 
Геодезія, картографія  
та землеустрій - -  - 1 -  1 1 

Лісове господарство – – 1 1 – – 1 1 2 
Маркетинг 1   1 1   1 2 
Машини та обладнання 
с.-г. виробництва - - 4 4 - - - - 4 

Механізація сільського 
господарства - - - - - - 1 1 1 

Менеджмент  2   2 2   2 4 
Менеджмент організацій і 
адміністрування   2 2     2 

Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності 
 

  4 4   1 1 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обладнання лісового 
комплексу - - 4 4 - - - - 4 

Транспортні технології 
(за видами транспорту) 2 - - 2 - - - - 2 

Механізація с. г. - - - - - - - - - 
Облік і аудит 1 - - 1 2 - - 2 3 
Плодоовочівництво і 
виноградарство  – 1 1  – – – 1 

Правознавство 1 2 - 3 2 1 - 3 6 
Лісове і садово-паркове 
господарство 1 – – 1 2 – – 2 3 

Харчові технології та 
інженерія 1 - - 1 - - - - 1 

Соціальна педагогіка - - - - - - 2 2 2 
Якість, стандартизація та 
сертифікація   1 1   1 1 2 

Разом 24 2 44 70 16 1 22 40 110 
 

Таблиця 2.36. Динаміка прийому сільської молоді на програми підготовки 
бакалаврів у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання Роки денна заочна 

Разом по денній і 
заочній формам 

2011 1599 707 2306 
2012 1953 412 2365 
2013 1368 426 1796 
2014 1556 512 2066 
2015 1701 623 2323 

 
Таблиця 2.37. Прийом сільської молоді на програми підготовки бакалаврів у 2015 р. 

 
Форми навчання Напрям підготовки  денна заочна 

Разом по денній і 
заочній формам 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 34 4 38 

Агрономія 199 50 249 
Адміністративний менеджмент 15 21 36 
Біотехнологія 52 2 54 
Будівництво 35 2 37 
Ветеринарна медицина 92 - 92 
Водні біоресурси та аквакультура 26 4 30 
Геодезія, картографія та землеустрій 25 13 38 
Деревооброблювальні технології 16 6 22 
Екологія, охорона навколишнього середо-
вища та збалансоване природокористування 

45 22 67 

Економіка підприємства 56 12 68 
Економічна кібернетика 10 - 10 
Електротехніка та електротехнології 16 - 16 
Енергетика та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі 78 18 96 

Захист рослин 44 12 56 
Комп’ютерна інженерія 4 4 8 
Комп’ютерні науки 4 4 8 
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Форми навчання Напрям підготовки  денна заочна 
Разом по денній і 
заочній формам 

Лісове і садово-паркове господарство 84 52 136 
Маркетинг 73 13 86 
Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності) 

30 10 40 

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

23 7 30 

Машинобудування 61 10 71 
Менеджмент 73 13 86 
Облік і аудит 112 36 148 
Правознавство 102 206 308 
Програмна інженерія 2 - 2 
Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва 

118 35 153 

Соціальна педагогіка 12 2 14 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

75 26 101 

Транспортні технології (за видами 
транспорту) 

48 4 52 

Філологія  23 0 23 
Фінанси і кредит 67 30 97 
Харчові технології та інженерія 45 2 47 

Разом 1701 623 2323 
 

Таблиця 2.38. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки бакалаврів  
у 2011-2015 рр. 

 
Форма навчання Рік денна заочна 

2011 5,8 1,24 
2012 8,4 1,2 
2013 10,0 2,5 
2014 9,5 2,6 
2015 9,8 4,5 

 
Таблиця 2.39. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки бакалаврів у 2015 р. 

 

Форма навчання 
Напрям підготовки 

денна заочна 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 10,3 прийом відсутній 
Агрономія 3,6 2,27 
Біотехнологія 18,8 прийом відсутній 
Будівництво  16,6 прийом відсутній 
Ветеринарна медицина 7,7 прийом відсутній 
Водні біоресурси та аквакультура 5,4 5,5 
Геодезія, картографія та землеустрій 10,1 3,3 
Деревооброблювальні технології 6,0 4,4 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 8,6 5,5 

Економіка підприємства 25,1 17,5 
Економічна кібернетика 19,1 прийом відсутній 
Електротехніка та електротехнології 11,3 прийом відсутній 
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Форма навчання 
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 
комплексі 4,6 4,3 

Захист рослин 4,8 1,3 
Комп’ютерна інженерія 22,2 прийом відсутній 
Комп’ютерні науки 18,6 прийом відсутній 
Лісове і садово-паркове господарство 4,9 4,5 
Маркетинг 21,9 14 
Машинобудування 4,7 1,3 
Менеджмент 6,3 2,3 
Облік і аудит 13,0 7,5 
Правознавство 29 прийом відсутній 
Програмна інженерія 21,6 прийом відсутній 
Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва 

5,1 1,9 

Соціальна педагогіка 16,3 3,0 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 3,5 2,9 
Транспортні технології (за видами транспорту) 9,2 прийом відсутній 
Філологія  22,3 прийом відсутній 
Фінанси і кредит 19,6 6 
Харчові технології та інженерія 10,6 прийом відсутній 

У середньому  9,8 4,5 
 
Таблиця 2.40. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки магістрів у 2011-2015 рр. 

 
Форма навчання Рік денна заочна 

2011 1,4 1,3 
2012 1,4 1,4 
2013 1,7 1,7 
2014 1,8 2,0 
2015 2,2 2,7 

 
Таблиця 2.41. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки магістрів у 2015 р. 

 
Форма навчання Спеціальність денна заочна 

Автоматизоване управління технологічними процесами 1,7 прийом відсутній 
Агрономія 1,6 3,6 
Агрохімія і ґрунтознавство 1,1 1,8 
Адміністративний менеджмент 6,9 4,2 
Водні біоресурси 1,5 прийом відсутній 
Ветеринарна медицина 3,3 прийом відсутній 
Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції 
тваринництва 

3,3 прийом відсутній 

Державна служба − − 
Екологічна біотехнологія та біоенергетика 1,4 3,6 
Екологія та охорона навколишнього середовища 3,9 2,3 
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 2,5 2,8 
Економічна кібернетика 1,7 прийом відсутній 
Електрифікація і автоматизація с.г. 2,8 2,4 
Електротехнічні системи електроспоживання 2,0 прийом відсутній 
Енергетика с.-г. виробництва 1,6 2,5 
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Форма навчання Спеціальність денна заочна 
Захист рослин 1,9 2,1 
Землеустрій та кадастр 1,8 4,1 
Інформаційні управляючі системи та технології 2,3 прийом відсутній 
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 2,5 прийом відсутній 
Лісове господарство     1,5 2,3 
Маркетинг 3,0 2,4 
Машини та обладнання с.-г. виробництва 2,6 1,5 
Менеджмент ЗЕД 1,6 2,6 
Менеджмент організацій і адміністрування 1,7 2,3 
Механізація с.г. 1,8 1,7 
Мисливське господарство 1,4 прийом відсутній 
Обладнання лісового комплексу 1,4 прийом відсутній 
Облік і аудит 2,3 4,2 
Оподаткування 6,8 прийом відсутній 
Організація і регулювання дорожнього руху 2,7 прийом відсутній 
Організація перевезень і управління на транспорті 3,1 прийом відсутній 
Педагогіка вищої школи 2,6 прийом відсутній 
Переклад 2,3 прийом відсутній 
Плодоовочівництво і виноградарство 1,4 3,7 
Правознавство 2,3 прийом відсутній 
Прикладна економіка − прийом відсутній 
Промислове та цивільне будівництво 2,2 прийом відсутній 
Садово-паркове господарство 1,6 3,4 
Селекція і генетика с.-г. культур 1,0 прийом відсутній 
Соціальна педагогіка 2,3 2,3 
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 1,4 2,5 
Технологія деревообробки 1,6 3,6 
Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса 1,0 прийом відсутній 
Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів 2,0 прийом відсутній 
Транспортні технології та засоби в АПК − прийом відсутній 
Управління навчальним закладом 2,5 прийом відсутній 
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 2,4 3,1 
Якість, стандартизація і сертифікація 4,7 3,1 

У середньому  2,2 2,7 
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2.1.5. Організація навчальної роботи 
 

2.1.5.1. Співпраця із зарубіжними університетами та освітніми організаціями 
 
Діяльність Національного університету біоресурсів і природокористування України 

спрямована на забезпечення освітніх потреб особи, суспільства, держави відповідно до 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», положень «Про державний вищий 
заклад освіти» та «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». 

Концепція освітянської діяльності НУБіП України визначається його статутом − 
Національного вищого навчального закладу дослідницького типу, головна мета якого − 
інтегрування у світову освітянську систему та утвердження у статусі міжнародного. 

Плідна співпраця з провідними університетами світу сприяла реформуванню й 
адаптації системи освіти НУБіП України до вимог провідних університетів світу. Два 
університети США (штатів Айова – 1996, 2011, 2014 рр. і Луїзіана – 1998, 2009 рр.), 
Університет м. Гент (Бельгія, 2002 р.) і Університет ім. Гумбольдта (Німеччина, 2002 р.) 
визнали систему освіти НУБіП України як таку, що відповідає їх вимогам. У період з 
2005-2014 рр. були підписані Меморандуми про можливість отримання подвійного 
диплому НУБіП України та університетів-партнерів: Університет штату Айова, США: 
«Якість і безпека сільськогосподарської та харчової продукції та об’єктів довкілля», 
«Біоекономіка», «Біоенергетика»; Університет Вагенінген, Нідерланди: «Охорона 
навколишнього середовища», «Біоекономіка» та «Біотехнологія»; Університет 
ім. Гумбольдта, Німеччина: «Управління процесами та менеджмент якості»; Токійський 
аграрний університет, Японія: «Міжнародний біо-бізнес»; Університет прикладних наук 
Вайєнштефан, Німеччина: Master of Business Administration in Agriculture (MBA); 
Університет прикладних наук Ангальт, Німеччина: Master of Food and Agribusiness (MFA); 
Варшавський університет наук про життя, Польща: «Енергетика і автоматика біосистем». 

Між зазначеними університетами та НУБіП України існують і виконуються угоди 
щодо взаємного обміну науково-педагогічними та педагогічними працівниками і 
студентами та слухачами. 

Впродовж року були підписані угоди щодо співпраці з В’єтнамським державним 
аграрним університетом, Латвійським сільськогосподарським університетом, Болгарським 
університетом Русе «Ангел Кинчево».  

 
Основні міжнародні проекти (програми) 
- ERASMUS+ − це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що 

підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки молоді та 
спорту. 

- Проект QANTUS – «Кваліфікаційні рамки у сфері природничих наук в 
українських університетах». 

- Проект 6-ї Рамкової програми ЄС (FP6) «Зменшення впливу виробництва 
біопалива на продукцію харчування». 

- Проект 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) «BIOCIRCLE» – формування кола 
співпраці розширення мережі BIONCP через національні контактні центри третіх країн. 

- Проект 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) «Енергія біомаси для Європи». 
- Проект «Система диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах 

Українських Карпат, Чеська Республіка – Україна». 
- Інноваційний дослідницький проект «Зниження ризиків катастрофічних пожеж в 

зоні відчуження». 
- Регіональний проект технічної співпраці МАГАТЕ «Радіологічна підтримка 

реабілітації районів, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції». 
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- Міжнародний стратегічний проект Вишеградського фонду «Сталий розвиток в 
аграрному секторі країн Вишеградської четвірки та співпрацюючих регіонів». 

У рамках Угоди про співпрацю між Національним університетом біоресурсів і 
природокористування України та Університетом Вагенінген (Нідерланди), з метою 
адаптації бакалаврських програм до європейських стандартів підготовки фахівців на базі 
Університету Вагенінген з 22 червня до 5 липня 2015 р. пройшов VIІ Міжнародний 
бакалаврський семінар «Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та ядерна 
енергетика», в якому взяли участь 30 студентів факультетів захисту рослин, біотехнологій 
та екології та юридичного та 29 студентів Університету Вагенінген.  

Під час семінару студенти відвідували лекції (у т.ч. on-line), проводили польові та 
лабораторні дослідження радіоекологічного стану територій, мали можливість відвідати 
зону відчуження, вивчали одну з десяти заданих проблем та готували доповіді з них. Для 
більш ефективного та швидкого спілкування і обміну інформацією було створено блок 
сторінок воркшопу на сайті www.surfgroepen.nl. 

Кураторами груп студентів були доценти кафедри екології агросфери та 
екологічного контролю Рибалко Юлія Володимирівна та Строкаль Віта Петрівна. 
Координаторами від університету Вагенінген були асистенти групи з системного аналізу 
Олексій Приступа та Матайс Сміт. Загальним координатором бакалаврського семінару 
«Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика» була доцент 
кафедри екології агросфери та екологічного контролю, заступник декана факультету 
захисту рослин, біотехнологій та екології Рибалко Ю.В. 

 
2.1.5.2. Ступенева система освіти 

 
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та положенням «Про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» в Університеті підготовка фахівців здійснюється 
за ступеневою системою, що надає широкі можливості для забезпечення освітніх потреб 
особистості, підвищує гнучкість підготовки фахівців та рівень їх соціального захисту в 
умовах динамічних змін на ринку праці. Ця система забезпечує здобуття відповідної 
кваліфікації, її підвищення і перепідготовку за певним напрямом підготовки та 
спеціальністю і базується на відповідних освітньо-професійних програмах. Основні 
положення і зміст ступеневої системи освіти висвітлено у брошурі «Система ступеневої 
освіти в НУБіП України» та Положенні «Про механізм реалізації в НУБіП України 
системи ступеневої освіти» в частині «Молодший спеціаліст-Бакалавр (Спеціаліст)-
Магістр». 

 
НУБіП України як вищий навчальний заклад, що акредитований за IV рівнем 

акредитації, має право на підготовку фахівців відповідних напрямів і спеціальностей за 
такими освітніми та науковими ступенями: 

• молодший спеціаліст − за 28 спеціальностями; 
• бакалавр − за 32 напрямами; 
• спеціаліст − за 14 спеціальністю та понад 30 спеціалізаціями; 
• магістр − за 54 спеціальностями та понад 180 магістерськими програмами; 
• кандидат наук − за 83 спеціальностями; 
• доктор наук − за 64 спеціальностями. 

У 2015 р. Міністерством освіти і науки України ліцензовано та акредитовано ряд 
напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
НУБіП України (табл. 2.42-2.43). 

 
 
 

http://www.surfgroepen.nl
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Таблиця 2.42. Ліцензії на право підготовки фахівців з вищою освітою у розрізі  
напрямів підготовки  та спеціальностей, отримані у 2015 р. 

 
Напрям підготовки,  

спеціальність 
Базовий заклад 

університету (м. Київ) 
Відокремлені підрозділи  

НУБіП України 
ОС «Молодший спеціаліст» 

5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» − Мукачівський аграрний коледж 

5.03050901  Бухгалтерський облік − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.03050801 Фінанси і кредит − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.03050702 Комерційна діяльність − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.03050401 Економіка підприємства − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.09010103 Виробництво і переробка 
продукції рослинництва  

− Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.09010102 Організація і технологія 
ведення фермерського господарства 

− Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.04010602 Прикладна екологія − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.05010201 Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж 

− Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

5.03050401 «Економіка підприємства» 
 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.09010303 «Зелене будівництво і 
садово-паркове господарство» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.10010102 «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового 
виробництва» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.07010602 «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.03050701 Маркетингова діяльність − Ірпінський економічний 
коледж 

5.09010103 «Виробництво і переробка 
продукції рослинництва» 

− Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
 ім. О.Майнової 

5.09010201 «Виробництво і переробка 
продукції тваринництва» 

− Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
 ім. О.Майнової 

5.03050401 «Економіка підприємства» − Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
 ім. О.Майнової 
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Напрям підготовки, 
спеціальність 

Базовий заклад 
університету (м. Київ) 

Відокремлені підрозділи 
НУБіП України 

5.03060101 «Організація виробництва» − Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
 ім. О.Майнової 

5.03050801 «Фінанси і кредит» − Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
 ім. О.Майнової 

ОС «Бакалавр» 
6.050102 «Комп’ютерна інженерія» + − 
6.050103 «Програмна інженерія» + − 
6.140103 «Туризм» + − 
6.070101 «Транспортні технології  
(за видами транспорту)» 

− Ніжинський агротехнічний 
інститут 

6.170202 «Охорона праці» − Ніжинський агротехнічний 
інститут 

6.030504 «Економіка  підприємства» − Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.030509 «Облік і аудит» − Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.100102 «Процеси, машини 
та обладнання АПВ» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.030509 «Облік і аудит» − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

6.090101 «Агрономія» − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

ОС «Магістр» 
8.10010202 «Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому комплексі» 

+ − 

8.18010022 «Освітні вимірювання» + − 
8.18010024 «Прикладна економіка» + − 
8.03050401 «Економіка підприємства 
(за видами економічної діяльності)» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 

8.03050901 «Облік і аудит» − Бережанський агротехнічний 
інститут 

8.10010201 «Процеси, машини 
та обладнання агропромислових 
підприємств» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 

8.10010103 «Електрифікація та 
автоматизація сільського господарства» 

− Бережанський агротехнічний 
інститут 
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Таблиця 2.43. Сертифікати на право підготовки фахівців з вищою освітою у розрізі 
напрямів підготовки та спеціальностей, отримані у 2015 р. 

 
Напрям підготовки, 

спеціальність 
Базовий заклад 

університету (м. Київ) 
Відокремлені підрозділи 

НУБіП України 
ОС «Молодший спеціаліст» 

5.07010102 «Організація перевезень і 
управління на автомобільному 
транспорті» 

− Ніжинський агротехнічний 
коледж 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» 

− Ніжинський агротехнічний 
коледж 

5.08010102 «Землевпорядкування» − Боярський коледж екології і 
природних ресурсів 

5.09010101 «Промислове квітництво» − Боярський коледж екології і 
природних ресурсів 

5.03050701 «Маркетингова діяльність» − Ірпінський економічний коледж 
5.09010103 «Виробництво і переробка 
продукції рослинництва» − Бобровицький коледж економіки 

та менеджменту ім. О.Майнової 
5.09010201 «Виробництво і переробка 
продукції тваринництва» − Бобровицький коледж економіки 

та менеджменту ім. О.Майнової 

5.03050401 «Економіка підприємства» − Бобровицький коледж економіки 
та менеджменту ім. О.Майнової 

5.03060101 «Організація виробництва» − Бобровицький коледж економіки 
та менеджменту ім. О.Майнової 

5.03050801 «Фінанси і кредит» − Бобровицький коледж економіки 
та менеджменту ім. О.Майнової 

5.03050401 «Економіка підприємства» 
 − Бережанський агротехнічний 

коледж 
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
 − Бережанський агротехнічний 

коледж 
5.09010303 «Зелене будівництво і 
садово-паркове господарство» − Бережанський агротехнічний 

коледж 
5.10010102 «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового 
виробництва» 

− Бережанський агротехнічний 
коледж 

5.07010602 «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів» − Бережанський агротехнічний 

коледж 
5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» − Мукачівський аграрний коледж 

5.09020101 «Рибництво та 
аквакультура» − Немішаївський агротехнічний 

коледж 
ОС «Бакалавр» 

6.051801 «Деревооброблювальні 
технології» + − 

6.030508 «Фінанси і кредит» + − 
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Напрям підготовки, 
спеціальність 

Базовий заклад 
університету (м. Київ) 

Відокремлені підрозділи 
НУБіП України 

6.030504 «Економіка підприємства» + − 
6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання агропромислового 
виробництва» 

+ − 

6.030509 «Облік і аудит» − Бережанський агротехнічний 
інститут 

6.030509 «Облік і аудит» − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

6.090101 «Агрономія» − Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є.Храпливого 

6.030601 «Менеджмент» 
 − Ніжинський агротехнічний 

інститут 
6.030509 «Облік і аудит» 
 − Ніжинський агротехнічний 

інститут 
6.100101 «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК» − Немішаївський агротехнічний 

коледж 
6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання АПВ» − Немішаївський агротехнічний 

коледж 
ОС «Спеціаліст» 

7.03050901 «Облік і аудит» − Бережанський агротехнічний 
інститут 

7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)» 

− Ніжинський агротехнічний 
інститут 

7.03050901 «Облік і аудит» 
 − Ніжинський агротехнічний 

інститут 
ОС «Магістр» 

8.05010105 «Комп'ютерний еколого-
економічний моніторинг» + − 

8.06010101 «Промислове і цивільне 
будівництво» + − 

8.18010012 «Управління інноваційною 
діяльністю» + − 

8.03050803 «Оподаткування» + − 
8.05180101 «Технології 
деревообробки» + − 

 
Для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівців у межах 

ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей розроблені освітньо-професійні 
програми, узгоджені з Міністерством аграрної політики та продовольства України, 
Державним агентством лісових ресурсів, Державним агентством ветеринарної медицини 
та затверджені Міністерством освіти і науки України. 

У черговий раз в університеті проведено випуск фахівців ОС «Бакалавр». 
Переважна частина із них успішно витримала вступні випробування на програми 
підготовки фахівців ОС «Магістр». У звітному році державне замовлення та кількість 
вступників на програми підготовки магістрів суттєво збільшилося. Навчання студентів на 
програмах підготовки та перепідготовки фахівців ОС «Спеціаліст» здійснюється лише за 
умов договору, за винятком спеціальностей «Правознавство» та «Професійне навчання». 
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Навчальним відділом університету та деканатами факультетів підготовлені та 
затверджені відповідним чином навчально-методичні комплекси спеціальностей та 
дисциплін, до складу яких входять моделі фахівців, структурно-логічні схеми, робочі 
навчальні плани, програми дисциплін, відповідне методичне забезпечення, протоколи 
узгоджень тощо. 

 
2.1.5.3. Особливості організації навчального процесу в Університеті 

 
Однією з ключових позицій Болонського процесу є розширення мобільності 

студентів і науково-педагогічних працівників. З цією метою у НУБіП України з 2003 р. 
започатковано англомовне навчання студентів.  

Спочатку викладання більшості дисциплін англійською мовою було запроваджено 
для окремих груп студентів трьох напрямів підготовки (спеціальностей): «Ветеринарна 
медицина», «Агрономія (захист рослин)» і «Менеджмент (менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності)». Зазначене вимагало необхідного методичного 
забезпечення. Навчальним відділом було розроблено та введено в дію «Положення про 
академічну мобільність студентів (слухачів) НУБіП України». Англомовні методичні 
розробки для зазначених студентів видавалися у редакційно-видавничому відділі 
університету першочергово та позапланово у необхідній кількості. Науково-педагогічні 
працівники, які викладали дисципліни англійською мовою, отримували суттєві доплати до 
своєї основної заробітної плати. 

З роками кількість таких напрямів підготовки (спеціальностей) зросла (табл. 2.44), 
що дозволило випускникам, які вільно володіють англійською мовою, швидше 
адаптуватися до вимог сучасного ринку праці, у тому числі й міжнародного, або 
продовжити навчання у провідних університетах світу та займати відповідні посади у 
різних міжнародних структурах. 

 
Таблиця 2.44. Динаміка кількості потоків та академічних груп,  
викладання дисциплін для яких здійснюється іноземними мовами  

 

Роки Кількість напрямів підготовки 
(спеціальностей) 

Кількість груп 
студентів Кількість викладачів 

2011 12 36 105 
2012 15 38 115 
2013 15 40 120 
2014 19 41 141 
2015 19 54 150 

 
У 2015 р. викладання дисциплін англійською мовою запроваджено вже  

для 19 напрямів підготовки (спеціальностей) (табл. 2.45).  
Крім того, у НУБіП України реалізуються дві програми підготовки магістрів зі 

спеціальності «Адміністративний менеджмент» − міжнародна версія «Master of Business 
Administration» (МВА) за участю і допомогою ряду закордонних університетів-партнерів і 
з викладанням іноземними мовами.  

Одна з них − міжнародна програма «Магістр ділового адміністрування 
(у сільському господарстві)» − заснована НУБіП України і Університетом прикладних 
наук Вайєнштефан та Університетом ім. Гумбольдта (Німеччина). Дисципліни 
викладаються німецькою мовою, а практична підготовка проводиться у Німеччині. По 
закінченню програми випускникам видаються українські та німецькі дипломи. 

Друга міжнародна магістерська програма «Магістр ділового адміністрування 
(у сфері фінансів)» затверджена FЕМ СUАР за підтримки та координації міжнародного 
комітету в складі ряду аграрних університетів Шотландії, Нідерландів, Німеччини, 
Польщі, Чехії і України. Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. 
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Для активізації аудиторної та самостійної роботи студентів, стимулювання їх 
систематичної роботи протягом усього періоду навчання у НУБіП України з 2004 р. 
запроваджена кредитно-модульна система навчання студентів відповідно до вимог 
Болонської конвенції. З цією метою навчальною частиною університету було розроблено 
«Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», згідно з яким 
були перероблені всі навчально-методичні комплекси з дисциплін (робочі навчальні 
програми, методичні вказівки до курсового проектування і лабораторних занять, завдання 
для самостійної роботи студентів, тестові завдання тощо), у т.ч. й англійською мовою. Для 
обліку навчального навантаження запроваджена система залікових кредитів Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЕКТС). Рейтингове оцінювання знань 
студентів із навчальних дисциплін, захисту курсових робіт (проектів) тощо здійснюється 
за 100-бальною шкалою.  

 
Таблиця 2.45. Викладання дисциплін іноземними мовами у 2015 р. 

 

№  
п/п 

Напрями підготовки 
(спеціальність) 

ОС, 
курси навчання 

Кількість дисциплін, 
які викладаються 
іноземними мовами  

1. Менеджмент Бакалавр, 1- 4 33 
2. Менеджмент ЗЕД Магістр, 1-2 2 
3. Адміністративний менеджмент Магістр, 1-2 8 
4. Ветеринарна медицина Бакалавр, 1-5 23 
5. Агрономія  Бакалавр, 1- 4 12 
6. Захист рослин Бакалавр, 1- 4 

Магістр, 1-2 
24 
2 

7. Біотехнологія Бакалавр, 1-4 
Магістр, 1-2 

17 
8 

8. Екологія, охорона навколишнього середо-
вища та збалансоване природокористування 

Бакалавр, 1- 4 
Магістр, 1-2 

24 
10 

9. Облік і аудит Бакалавр, 1- 4 
Магістр, 1-2  

24 
6 

10. Фінанси і кредит Бакалавр, 1- 4 
Магістр, 1-2 

31 
2 

11. Філологія  Бакалавр, 1-4 4 
12. Геодезія, картографія та землеустрій Бакалавр, 1-4 11 
13. Автоматизоване управління технологічними 

процесами 
Магістр, 1-2 4 

14. Економічна кібернетика Бакалавр, 1-4 16 
15. Соціальна педагогіка  Бакалавр, 1-4 12 
16. Економіка підприємства Бакалавр, 1-4 16 
17. Правознавство  Бакалавр, 1-2 6 
18. Машинобудування  Бакалавр, 1-2 4 
19. Транспортні технології  

(за видами транспорту) 
Бакалавр, 1 1 

 
Запровадження кредитно-модульної системи навчання та викладання більшості 

дисциплін іноземними мовами забезпечує: якість освіти і підготовки кадрів на 
європейському рівні; гарантії студентам їх свободи і необхідні умови для досягнення 
відповідного освітнього і культурного рівня; вільний взаємний обмін між вищими 
навчальними закладами інформацією і документами, збільшення числа спільних освітніх і 
наукових проектів; мобільність науково-педагогічних працівників і студентів. 

У НУБіП України передбачена можливість для осіб із числа молодших спеціалістів 
навчатися за бакалаврськими програмами за скороченим (до двох років) терміном, якщо їх 
спеціальності належать до відповідних напрямів підготовки, на які здійснюється вступ, а саме: 
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• агрономія; 
• ветеринарна медицина; 
• лісове та садово-паркове господарство; 
• деревооброблювальні технології; 
• екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування; 

• процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; 
• енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; 
• автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
• транспортні технології (за видами транспорту); 
• будівництво; 
• облік і аудит; 
• економіка підприємства; 
• фінанси і кредит;  
• менеджмент; 
• правознавство; 
• геодезія, картографія та землеустрій; 
• технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 
• харчові технології та інженерія; 
• економічна кібернетика; 
• захист рослин; 
• водні біоресурси та аквакультура; 
• електротехніка та електротехнології; 
• комп’ютерні науки; 
• машинобудування; 
• програмна інженерія; 
• комп’ютерна інженерія. 
За результатами вступних випробувань молодші спеціалісти зараховуються на 1-й 

курс окремого потоку зі скороченим на два роки терміном навчання або на вакантні місця 
2-го чи 3-го курсів залежно від академічної різниці у навчальних планах (у цьому випадку 
навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами). 

Така особливість організації навчального процесу відповідає Закону України «Про 
вищу освіту» і започаткована в університеті з 2005 р. Динаміка збільшення кількості 
напрямів підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання за 2011-2015 рр. 
наведена на рис. 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Динаміка збільшення кількості напрямів підготовки бакалаврів  
за скороченим терміном навчання  
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Для осіб із числа молодших спеціалістів, які поступили на навчання на 2-й або 3-й 
курси бакалаврських програм за напрямами підготовки, що відповідають їх 
спеціальностям, організовується вирівнювальний літній семестр. Мета такого заходу – 
зменшити академічну різницю між навчальними планами підготовки молодших 
спеціалістів та бакалаврів і, таким чином, полегшити для зазначених осіб подальше 
навчання в університеті. 

У 2015 р. навчанням у вирівнювальному літньому семестрі були охоплені 
практично всі напрями підготовки ОС «Бакалавр», на які були зараховані вступники з 
дипломом молодшого спеціаліста. Важливим показником літнього семестру 2015 р. є 
участь в ньому майже 90% від загального числа зарахованих на 2-3 курси бакалаврських 
програм осіб. На рис. 2.2 наведено кількість молодших спеціалістів, зарахованих на 2-3 
курси бакалаврських програм у 2015 р. у розрізі напрямів підготовки, та скільки з них 
навчалися у літньому семестрі. 

 
Всього: Зараховано – 480 осіб  

Cлухачів вирівнювального літнього семестру – 433 особи 

 
Рис. 2.2. Кількість молодших спеціалістів, зарахованих на 2-3 курси бакалаврських 

програм у 2015 р., та їх кількість у навчанні у літньому семестрі 2015 р. 
 
Навчання у літньому семестрі є платним. Кошти за додаткові освітні послуги у 

літньому семестрі надходять до спеціального фонду університету. На рис. 2.3 наведено 
кількість коштів, отриманих за додаткові освітні послуги у літньому сестрі 2015 р. у 
розрізі напрямів бакалаврської підготовки. Варто зазначити, що ця сума значно зросла у 
порівнянні з попередніми роками. Причиною такого зростання є, з одного боку, 
збільшення контингенту слухачів зазначеної форми ліквідації академічної різниці, а з 
іншого – включення до навчального плану вирівнювального літнього семестру фактично 
всіх дисциплін, що складають академічну різницю.  
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Рис. 2.3. Кошти, отримані за додаткові освітні послуги у літньому семестрі 2015 р. 

 
 

2.1.5.4. Організація нових та реорганізація існуючих підрозділів 
  

Протягом 2015 р. в університеті було створено та реорганізовано: 
 

Ліквідовано навчально-науковий технічний інститут. 
Створено:  

• механіко-технологічний факультет; 
• факультет конструювання та дизайну. 

У структурі економічного факультету: 
• кафедру фінансів і кредиту (шляхом поділу на кафедру фінансів та кафедру 

банківської справи). 
Перейменовано кафедри: 

• фінансів підприємств на кафедру фінансів і кредиту; 
• державних фінансів на кафедру оподаткування і страхування; 
• механізації тваринництва та біотехнологічних систем на кафедру механізації 
тваринництва; 

• механіки та опору матеріалів на кафедру механіки; 
• технологій та організації будівництва на кафедру механізації; 
• гігієни та санітарії тварин ім. професора А.К. Скороходька на кафедру гігієни 
тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька; 

• селекції і генетики на кафедру генетики, селекції і насінництва  
ім. проф. М.О. Зеленського; 

• біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції  
ім. акад. М.Ф.Гулого на кафедру біохімії ім. акад. М.Ф.Гулого. 

 

588394,53 грн. 
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2.1.5.5. Підготовка магістрів за спеціалізаціями  
 

Освітні (освітньо-професійні та освітньо-наукові) програми підготовки магістрів у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) 
визнані пріоритетними, їм приділяється значна увага.  

Відділ магістерських програм є структурним підрозділом Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, що підпорядкований 
проректору з навчальної і виховної роботи. У своїй роботі відділ керується Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про державну службу», Указами Президента, 
Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Статутом НУБіП України, «Положенням про відділ магістерських програм» та 
«Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України». 

Підготовка фахівців освітнього ступеня (ОС) «Магістр» у 2015 р. проводилась за 53 
спеціальностями (всього 54 спеціальності) (у 2014 р. їх було 51, у 2013 р. – 45, у 2012 р. – 
44, у 2011 р. – 43). Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка магістрів у 
базовому закладі НУБіП України за різними формами навчання, наведено у табл. 2.46.  

 
Таблиця 2.46. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється  
підготовка магістрів у базовому закладі НУБіП України 

 
Шифр і найменування галузі знань  

та код і назва спеціальності підготовки 
Форма 
навчання 

0101 – Педагогічна освіта 
8.01010601 – Соціальна педагогіка + (д, з) 
0203 – Гуманітарні науки 
8.02030304 – Переклад + (д, з) 
0304 – Право 
8.03040101 – Правознавство + (д, з) 
0305 – Економіка та підприємництво 
8.03050201 – Економічна кібернетика + (д) 
8.03050401 – Економіка підприємства  + (д, з) 
8.03050701 – Маркетинг + (д, з) 
8.03050801 – Фінанси і кредит + (д, з) 
8.03050803 – Оподаткування  + (д, з) 
8.03050901 – Облік і аудит + (д, з) 
0306 – Менеджмент і адміністрування 
8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування + (д, з) 
8.03060104 – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності + (д, з) 
0401 – Природничі науки 
8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища + (д, з) 
8.04010604 – Екологічний контроль та аудит + (д) 
0501 – Інформатика та обчислювальна техніка 
8.05010101 – Інформаційні управляючі системи та технології + (д) 
8.05010105 – Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг + (д) 
0502 – Автоматика та управління  
8.05020201 – Автоматизоване управління технологічними процесами + (д) 
0505 – Машинобудування та матеріалообробка  
8.05050303 – Обладнання лісового комплексу + (д, з) 
8.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва + (д, з) 
0507 – Електротехніка та електромеханіка  
8.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання + (д, з) 
0514 – Біотехнологія 
8.05140105 – Екологічна біотехнологія та біоенергетика + (д, з) 
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Шифр і найменування галузі знань  
та код і назва спеціальності підготовки 

Форма 
навчання 

0517 – Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 
8.05170104 – Технології зберігання, консервування та переробки м’яса + (д, з) 
8.05170105 – Технології зберігання та переробки водних біоресурсів + (д, з) 
0518 – Оброблювання деревини 
8.05180101 – Технології деревообробки + (д, з) 
0601 – Будівництво та архітектура 
8.06010101 – Промислове і цивільне будівництво + (д) 
0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура  
8.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті  + (д, з) 
8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху + (д, з) 
0801 – Геодезія та землеустрій  
8.08010103 – Землеустрій та кадастр + (д, з) 
0901 – Сільське господарство і лісництво 
8.09010101 – Агрономія + (д, з) 
8.09010102 – Агрохімія і ґрунтознавство + (д, з) 
8.09010104 – Плодоовочівництво і виноградарство + (д, з) 
8.09010105 – Селекція і генетика сільськогосподарських культур + (д, з) 
8.09010201 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва + (д, з) 
8.09010301 – Лісове господарство + (д, з) 
8.09010302 – Мисливське господарство + (д, з) 
8.09010303 – Садово-паркове господарство + (д, з) 
8.09010501 – Захист рослин + (д, з) 
8.09010502 – Карантин рослин + (д) 
0902 – Рибне господарство та аквакультура 
8.09020101 – Водні біоресурси + (д, з) 
1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва 
8.10010101 – Енергетика сільськогосподарського виробництва + (д, з) 
8.10010103 – Електрифікація та автоматизація сільського господарства + (д, з) 
8.10010203 – Механізація сільського господарства + (д, з) 
8.10010202 – Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі  + (д) 
1101 – Ветеринарія 
8.11010101 – Ветеринарна медицина + (д, з*) 
8.11010102 – Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції 
тваринництва + (д) 

1501 – Державне управління 
8.15010002 – Державна служба + (д*, з*) 
1801 – Специфічні категорії 
8.18010004 – Дорадництво + (д) 
8.18010009 – Біржова діяльність + (д) 
8.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація  + (д, з) 
8.18010012 – Управління інноваційною діяльністю + (д) 
8.18010018 – Адміністративний менеджмент + (д, з) 
8.18010020 – Управління навчальним закладом + (д, з) 
8.18010021 – Педагогіка вищої школи + (д, з) 
8.18010022 – Освітні вимірювання – (д, з) 
8.18010024 – Прикладна економіка + (д, з) 
Примітка: + – підготовка здійснюється; – – підготовка не здійснюється; д – денна форма навчання;  
                   з – заочна форма навчання; *– підготовка здійснюється лише на базі повної вищої освіти 

 
У 2015 р. пройшли ліцензування 3 нових спеціальності підготовки фахівців 

ОС «Магістр» (на 2 з них у цьому році розпочався набір студентів) (табл. 2.47). 
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Таблиця 2.47. Ліцензії та сертифікати про акредитацію на право підготовки фахівців  
ОС «Магістр» в розрізі спеціальностей, отримані у 2015 р. 

 
Ліцензування  Акредитація 

8.10010202 «Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому комплексі» 

8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг» 

8.18010022 «Освітні вимірювання» 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» 
8.18010024 «Прикладна економіка» 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» 
 8.03050803 «Оподаткування» 
 8.05180101 «Технології деревообробки» 
 

Ліцензований обсяг студентів магістратури у базовому закладі НУБіП України 
становить у 2015 р. 5020 осіб: 2958 (59%) – денної та 2062 (41%) заочної форм навчання 
(у 2014 р. 4815 осіб: 2808 (58%) – денної та 2007 (42%) заочної форм навчання; у 2013 р. – 
4830 осіб: 2628 (54%) – денної та 2202 (46%) заочної форм навчання; у 2012 р. – 5300 осіб: 
2830 (53%) осіб – денної та 2470 (47%) осіб – заочної форм навчання; у 2011 р. – 
5460 осіб: 2880 (53%) осіб – денної та 2580 (47%) осіб – заочної форм навчання). 

Загальна кількість студентів та слухачів магістратури на 01.12.2015 р. у базовому 
закладі НУБіП України становить 4746 осіб (на 01.12.2014 р. – 4740 осіб; на 01.12.2013 р – 
4939 осіб; на 01.12.2012 р. – 5458 осіб; на 01.12.2011 р. – 5089 осіб (рис. 2.4). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2.4. Динаміка зміни кількості студентів та слухачів магістратури  
у базовому закладі НУБіП України за роками 

 
У 2015 р. у базовому закладі НУБіП України навчалось 3196 (67,3 %) студентів та 

слухачів магістратури за денною, 1537 (32,4 %) – за заочною і 13 осіб (0,3 %) – за 
екстернатною формами навчання. Відповідно за денною, заочною та екстернатною 
формами навчання: у 2014 р. – 3017 (64 %), 1661 (35 %), 62 (1 %); у 2013 р. – 2765 (56 %), 
2070 (42 %), 104 (2 %); у 2012 р. – 2930 (53 %), 2528 (46 %), 61 (1 %); у 2011 р. – 2945 
(57%), 2087 (42 %), 57 (1 %) (табл. 2.48). 
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Таблиця 2.48. Порівняльна характеристика обсягів студентів та слухачів 
магістратури за 2011-2015 рр. (базовий заклад університету) 

 

Обсяги студентів та слухачів за формами навчання, осіб (%) 
денна заочна екстернатна 

Роки Всього, 
осіб 

всього 

у т.ч. за 
держза-
мовлен-
ням 

у т.ч. за 
умов 

договору 
всього 

у т.ч. за 
держза-
мовлен-
ням 

у т.ч. за 
умов 

договору 
всього 

2011 5089 2945 2404 541 2087 830 1257 57 
2012 5458 2930 2408 522 2467 894 1573 61 
2013 4939 2765 2247 518 2070 838 1232 104 
2014 4740 3017 2386 631 1661 765 896 62 
2015 4746 3196 2387 809 1537 557 980 13 

 
Прийом до магістратури в базовому закладі НУБіП України у 2015 р. становив 

2265 осіб, з них на денну форму навчання було зараховано 1496 осіб (66%), на заочну – 
767 осіб (33,9%), на екстернатну – 2 особи (0,1%); у 2014 р. – 2559 осіб, з них на денну 
форму навчання було зараховано 1706 осіб (67%), на заочну – 818 осіб (32%), на 
екстернатну – 35 осіб (1%); у 2013 р. – 2500 осіб, з них на денну форму навчання було 
зараховано 1568 осіб (63%), на заочну – 865 осіб (34%), на екстернатну – 67 осіб (3%); у 
2012 р. – 2813 осіб, з них на денну форму навчання було зараховано1509 осіб (54%), на 
заочну – 1304 особи (46%); у 2011 р. – 2894 особи, з них на денну форму навчання було 
зараховано 1650 осіб (57%), на заочну – 1244 особи (43%) (табл. 2.49).  
 

Таблиця 2.49. Порівняльна характеристика прийому студентів та слухачів на 
програми підготовки магістрів за 2011-2015 рр. (базовий заклад університету) 

 
Обсяги прийому за формами навчання та фінансування, осіб 

денна заочна екстернатна 

Роки Всього, 
осіб всього 

у т.ч. за 
держза-
мовлен-
ням 

у т.ч. за 
умов 

договору 
всього 

у т.ч. за 
держза-
мовлен-
ням 

у т.ч. за 
умов 

договору 
всього 

2011 2894 1650 1305 345 1244 455 789 – 
2012 2813 1509 1229 280 1304 442 862 21 
2013 2500 1568 1232 336 865 407 458 67 
2014 2559 1706 1307 399 818 370 448 35 
2015 2265 1496 1024 472 767 238 529 2 

 
Протягом 2015 р. виконувався вагомий обсяг робіт щодо формування, 

удосконалення і затвердження спеціалізацій освітньо-професійної та освітньо-наукової 
програм підготовки магістрів за спеціальностями галузей знань «Специфічні категорії» і 
«Державне управління». Підготовка фахівців за спеціалізаціями в університеті має певні 
особливості, які полягають у впливові на зміст таких спеціалізацій майбутніх сфер 
працевлаштування випускників.  

Підготовка фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями галузі знань 
«Специфічні категорії» здійснюється на базі всіх напрямів підготовки ОС «Бакалавр» та 
спеціальностей ОС «Магістр» та «Спеціаліст» (рис. 2.5).  

Протягом 2015 р. проводились перевірки навчально-методичного забезпечення 
дисциплін, які заплановані на 2015-2016 н.р. на кафедрах відповідних факультетів та 
навчально-наукових інститутів (ННІ) університету за спеціальностями; організації 
освітнього процесу у студентів та слухачів ОС «Магістр». 
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Рис. 2.5. Підготовка магістрів за спеціальностями галузі знань  

«Специфічні категорії» 
 
Спільно з деканами факультетів (директорами ННІ) та навчальним відділом 

підготовлено та затверджено навчальні плани та графіки навчального процесу за 
спеціальностями на 2015-2016 н.р. для студентів та слухачів ОС «Магістр». Проведено 
аналіз спеціалізацій освітньо-наукової програми підготовки магістрів щодо взаємозв’язку 
з науковими тематиками кафедр. Контролювалась робота по написанню авторефератів 
студентами магістратури освітньо-наукової програми підготовки. Організовано та 
затверджено склад робочих груп (наказ від 20.04.2015 р. № 472) для виконання 
комплексних тематик магістерських робіт. Протягом року проводилось анкетування 
студентів магістратури щодо якості наданих освітніх послуг. 

У 2015 р. продовжувалась видача Сертифікатів і додатків до них випускникам, які 
навчалися у групах із вивченням окремих дисциплін англійською мовою (наказ від 
10.05.2012 р. № 433 «Щодо видачі сертифікатів про закінчення навчання з вивченням 
дисциплін англійською мовою»). У грудні 2015 р. були видані Сертифікати про 
закінчення навчання з вивченням дисциплін англійською мовою 32 випускникам 
магістратури економічного факультету, 33 випускникам магістратури факультету захисту 
рослин, біотехнологій та екології, 9 випускникам магістратури факультету аграрного 
менеджменту (табл. 2.50). 

 
Таблиця 2.50. Кількість виданих Сертифікатів і додатків до них  
випускникам магістратури, які навчалися у групах із вивченням  

окремих дисциплін англійською мовою 
 

Факультет Кількість виданих сертифікатів 
Економічний 32 
Захисту рослин, біотехнологій та екології 33 
Аграрного менеджменту 9 

Всього 74 
 
З метою підвищення якості викладання дисциплін англійською мовою на освітньо-

професійній програмі підготовки магістрів та на виконання наказу ректора від 
08.09.2015 р. № 974 було створено комісію для оцінки рівня знань з іноземної мови у 
науково-педагогічних працівників. Комісією було проведено 3 засідання, за результатами 
яких були підготовлені накази «Про результати оцінки рівня знань з іноземної мови у 
науково-педагогічних працівників». 

 



 91 

Спільно з деканами факультетів з метою забезпечення ефективного контролю за 
навчальною, науковою, інноваційною та виробничою діяльністю проведено атестацію 
студентів і слухачів та попередній захист магістерських робіт на засіданнях випускових 
кафедр відповідних факультетів та ННІ. 

У зв’язку зі структурними та кадровими змінами у НУБіП України для 
забезпечення виконання вимог положення «Про інституційний репозитарій магістерських 
робіт НУБіП України» підготовлено наказ від 18.11.2015 р. № 1282 «Про призначення 
осіб, відповідальних за наповнення і функціонування інституційного репозитарію 
випускними бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами студентів НУБіП 
України». Разом із відповідальними за репозитарій була проведена робота по наповненню 
інституційного репозитарію магістерськими роботами студентів та слухачів. Продовжена 
робота по створенню бази стратегічних партнерів університету.  

 

У 2015 році відділ забезпечував популяризацію спеціалізацій підготовки магістрів 
у НУБіП України: 

• підготував до видання каталоги та буклети: 
– інформаційні буклети; 
– Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів 2015-2016 

навчальний рік// С.М. Кваша, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх, О.М. Колеснікова// – К.: 
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2015 р. – 518 с.; 

– Master curricula and training programs 2015-2016 academic year // S. Kvasha, 
O. Zazymko, L. Klikh, O. Kolesnikova// Kyiv: Editorial-publishing department of NULES of 
Ukraine.- 2015. – 497 p.; 

– Навчальні плани підготовки магістрів 2015 рік вступу// С.М. Кваша, 
О.В. Зазимко, Л.В. Кліх, О.М. Колеснікова /– К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП 
України. – 2015 р. – 388 с.; 

– The curricula for the training of masters 2015 year of admission// S. Kvasha, 
O. Zazymko, L. Klikh, O. Kolesnikova/ – Kyiv: Editorial-publishing department of NULES of 
Ukraine. – 2015.-378 р.; 

• поширено інформаційні буклети під час зустрічей зі студентами ОС «Бакалавр» 
базового закладу та випускниками ОС «Бакалавр» ВП НУБіП України; проведено ряд 
презентацій на конференціях ВП НУБіП України щодо стратегії програм підготовки 
магістрів; 

• організовано та проведено зустрічі представників відділу магістерських 
програм та деканів факультетів зі студентами 4-го курсу програм підготовки бакалаврів з 
метою залучення вступників на програми підготовки магістрів за спеціальностями галузі 
знань «Специфічні категорії»; 

• підготовлено матеріали для стенду «Підготовка магістрів у НУБіП України» 
розміщеного біля приймальної комісії, 

• підготовлені матеріали до банеру з інформацією про підготовку магістрів у 
НУБіП України. 

 
Освітньо-професійні програма підготовки 

 
Спеціалізації освітньо-професійної програми підготовки магістрів розроблялися 

відповідними факультетами, навчально-науковими інститутами та випусковими 
кафедрами, затверджувалися вченою радою університету після відповідного розгляду на 
засіданнях вчених рад факультетів, ННІ та навчально-методичної ради університету.  

У 2015 р. за цією програмою підготовки відкрито 12 нових спеціалізацій та 
вдосконалено існуючі спеціалізації шляхом введення в навчальний процес нових 
дисциплін, які дозволяють випускникам бути більш пристосованими до вимог сучасного 
ринку праці (табл. 2.51, рис. 2.6). 
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Важливою особливістю спеціалізацій освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів є їх практична складова, яка перш за все включає проходження практики на 
університетських базах (навчально-дослідні господарства, станції, центри тощо). 
Використовується також матеріально-технічна база багатьох відомих фірм.  

 
Таблиця 2.51. Кількість існуючих і активованих спеціалізацій освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів у розрізі спеціальностей 
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Спеціальності 

2011-2012 
н.р. 

2012-2013 
н.р. 

2013-2014 
н.р. 

2014-2015 
н.р. 

2015-2016 
н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Агрономія 8 4 8 4 11 3 11 4 11 3 
Агрохімія і ґрунтознавство 4 2 3 2 4 2 4 2 4 1 
Плодоовочівництво і 
виноградарство 8 3 5 2 8 2 8 4 8 1 

Селекція і генетика с.-г. 
культур 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 

Екологія та охорона 
навколишнього середовища 2 2 3 3 6 2 6 2 6 1 

Екологічний контроль та 
аудит – – – – – – – – 1 1 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика 4 – 3 1 5 1 5 1 5 – 

Захист рослин 4 3 4 4 6 4 6 3 6 1 
Карантин рослин – – – – – – – – 1 1 
Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

10 7 10 7 12 10 12 9 14 10 

Водні біоресурси 4 2 5 4 6 3 6 3 8 6 
Ветеринарна медицина 13 10 16 8 19 15 19 15 19 5 
Технології зберігання, консер-
вування та переробки м’яса 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 

Ветеринарно-санітарна 
експертиза, якість та безпека 
продукції тваринництва 

– – – – – – 1 1 1 1 

Технології зберігання та 
переробки водних біоресурсів 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 

Обладнання лісового 
комплексу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Машини та обладнання  
с.-г. виробництва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Промислове і цивільне 
будівництво – – – – – – 1 1 1 1 

Організація перевезень і 
управління на транспорті 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організація і регулювання 
дорожнього руху 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Механізація сільського 
господарства 6 5 6 5 6 4 6 6 6 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Транспортні технології та 
засоби в АПК – – – – – – – – 1 1 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Енергетика сільськогоспо-
дарського виробництва 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 

Електрифікація та автоматиза-
ція сільського господарства 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 

Технології деревообробки 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Лісове господарство 10 7 10 8 12 6 12 5 11 4 
Мисливське господарство – – – – 1 1 1 1 1 1 
Садово-паркове господарство 9 4 9 6 10 4 10 3 10 4 
Правознавство  4 1 2 1 2 1 2 1 7 4 
Землеустрій та кадастр 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Економіка підприємства 6 6 6 5 6 5 6 5 6 2 
Фінанси і кредит 5 5 5 5 5 4 6 4 6 5 
Оподаткування  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Облік і аудит 5 4 4 4 4 2 5 5 5 3 
Маркетинг 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 
Менеджмент організацій і 
адміністрування 6 4 6 4 6 4 6 5 6 4 

Менеджмент зовнішньоеконо-
мічної діяльності 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Економічна кібернетика 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Інформаційні управляючі 
системи та технології 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Комп'ютерний еколого-
економічний моніторинг – – – – – – 2 2 2 1 

Соціальна педагогіка 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Переклад – – – – 1 1 1 1 1 1 

Всього 151 104 148 110 174 111 180 121 192 96 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.6. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів у базовому закладі НУБіП України за навчальними роками 
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У цьому році у базовому закладі університету на спеціалізації освітньо-професійної 
програми підготовки прийнято 1829 осіб за 43 спеціальностями (табл. 2.52). 

 
Таблиця 2.52. Кількість студентів магістратури освітньо-професійної 

програми підготовки 
 

Роки Спеціальність 2011 2012 2013 2014 2015 
Агрономія 59 62 55 56 74 
Агрохімія і ґрунтознавство 50 35 26 23 25 
Плодоовочівництво і виноградарство 51 28 27 30 30 
Селекція і генетика сільськогосподарських культур 8 4 10 4 12 
Екологія та охорона навколишнього середовища 55 48 37 40 43 
Екологічний контроль та аудит – – – – 20 
Екологічна біотехнологія та біоенергетика – 5 4 4 – 
Захист рослин 83 63 57 50 23 
Карантин рослин – – – – 20 
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 83 103 89 68 63 
Водні біоресурси 31 39 41 32 40 
Ветеринарна медицина 19 139 133 186 116 
Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека 
продукції тваринництва – – – 7 18 

Технології зберігання, консервування та переробка м’яса 26 23 25 25 21 
Технології зберігання та переробки водних біоресурсів 15 13 12 15 4 
Обладнання лісового комплексу 12 15 14 19 21 
Машини та обладнання с.-г. виробництва 23 45 48 33 31 
Промислове і цивільне будівництво – – – 10 21 
Організація перевезень і управління на транспорті 14 15 30 29 28 
Організація і регулювання дорожнього руху 14 11 23 16 10 
Механізація сільського господарства 172 153 140 124 102 
Транспортні технології та засоби в АПК – – – – 15 
Автоматизоване управління технологічними процесами 45 46 24 22 20 
Електротехнічні системи електроспоживання 17 13 12 16 16 
Енергетика сільськогосподарського виробництва 109 105 104 110 80 
Електрифікація та автоматизація сільського господарства 59 62 43 58 54 
Технології деревообробки 29 33 18 36 26 
Лісове господарство 125 117 90 104 90 
Мисливське господарство – – 10 15 11 
Садово-паркове господарство 99 99 75 72 58 
Правознавство  15 14 10 10 70 
Землеустрій та кадастр 109 123 102 99 92 
Економіка підприємства 110 114 77 72 65 
Фінанси і кредит 169 160 103 81 102 
Оподаткування  16 10 10 11 17 
Облік і аудит 283 229 195 168 152 
Маркетинг 58 55 51 45 41 
Менеджмент організацій і адміністрування 91 94 69 73 70 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 108 81 71 76 59 
Економічна кібернетика 18 12 8 10 12 
Інформаційні управляючі системи та технології 25 19 18 19 7 
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг – – – 15 13 
Соціальна педагогіка 12 37 20 24 23 
Переклад – – 11 19 14 

Всього 2212 2224 1892 1926 1829 
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Освітньо-наукові програма підготовки 
 

Спеціалізації освітньо-наукової програми підготовки розробляються та 
реалізуються лише на кафедрах університету, які мають право на підготовку аспірантів, 
достатнє фінансування на проведення дослідницьких робіт і досягли суттєвих успіхів у 
науково-дослідній роботі.  

У 2015 р. за цією програмою підготовки удосконалювались існуючі спеціалізації 
шляхом введення в навчальний процес нових дисциплін, які дозволяють підсилити 
наукову складову у підготовці магістрів (табл. 2.53, рис. 2.7).  
 
Таблиця 2.53. Кількість існуючих і активованих спеціалізацій освітньо-наукової 

програми підготовки у розрізі спеціальностей 
 

Кількість спеціалізацій 

іс
ну
ю
чи
х 

ак
ти
во
ва

- 
ни
х 

іс
ну
ю
чи
х 

ак
ти
во
ва

- 
ни
х 

іс
ну
ю
чи
х 

ак
ти
во
ва

- 
ни
х 

іс
ну
ю
чи
х 

ак
ти
во
ва

- 
ни
х 

іс
ну
ю
чи
х 

ак
ти
во
ва

- 
ни
х 

Спеціальності 

2011-2012 
н.р. 

2012-2013 
н.р. 

2013-2014 
н.р. 

2014-2015 
н.р. 

2015-2016 
н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Агрономія 9 5 7 4 7 5 7 5 7 1 
Агрохімія і ґрунтознавство 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Плодоовочівництво і 
виноградарство 9 2 3 2 3 1 3 2 3 1 

Селекція і генетика с.-г. 
культур 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Екологія та охорона 
навколишнього середовища 10 3 4 3 5 3 5 4 5 – 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Захист рослин 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

6 1 5 1 5 – 5 – 5 1 

Водні біоресурси 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
Ветеринарна медицина 11 4 7 1 7 3 7 3 7 1 
Обладнання лісового 
комплексу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 

Машини та обладнання с.-г. 
виробництва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Механізація сільського 
господарства 5 3 4 2 4 2 4 3 4 1 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 3 1 1 1 1 1 1 1 1 – 

Енергетика сільськогоспо-
дарського виробництва 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 

Електрифікація та автомати-
зація сільського господарства 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Технології деревообробки 2 2 2 – 2 1 2 – 2 – 
Лісове господарство 6 3 5 3 5 2 5 – 5 1 
Садово-паркове господарство 3 1 2 1 2 – 2 – 2 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Правознавство  1 – 1 1 1 1 1 1 1 – 
Землеустрій та кадастр 3 1 3 2 3 2 3 2 3 – 
Економіка підприємства 3 – 3 – 4 1 4 1 4 – 
Фінанси і кредит  3 1 3 1 4 1 4 1 4 – 
Облік і аудит 4 1 1 1 1 1 1 1 1 – 
Оподаткування – – 1 – 1 – 1 – 1 – 
Маркетинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Менеджмент організацій і 
адміністрування 1 1 1 – 1 – 1 1 1 1 

Менеджмент зовнішньоеконо-
мічної діяльності 1 – 1 1 1 – 1 – 1 1 

Економічна кібернетика – – 1 1 1 1 1 1 1 1 
Інформаційні управляючі 
системи та технології – – 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соціальна педагогіка – – 1 1 1 1 1 1 – – 
Переклад – – – – – – – – 1 1 

Всього 110 46 79 44 82 44 82 45 82 23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 2.7. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій освітньо-наукової 

програми підготовки у базовому закладі НУБіП України за роками 
 
У цьому році у базовому закладі НУБіП України на спеціалізації освітньо-наукової 

програми підготовки прийнято 140 осіб за 21 спеціальністю (табл. 2.54). 
 

Таблиця 2.54. Кількість студентів магістратури  
освітньо-наукової програми підготовки 

 
Роки Спеціальність 2011 2012 2013 2014 2015 

Агрономія 24 20 24 29 9 
Агрохімія і ґрунтознавство 2 10 11 7 6 
Плодоовочівництво і виноградарство 9 6 4 10 3 
Селекція і генетика с.-г. культур 7 8 5 5 3 
Екологія та охорона навколишнього середовища 16 15 30 18 – 
Екологічна біотехнологія та біоенергетика 24 23 21 34 38 
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Роки Спеціальність 2011 2012 2013 2014 2015 
Захист рослин 6 10 12 11 12 
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 4 6 – – 4 
Водні біоресурси 10 9 12 14 5 
Ветеринарна медицина 5 1 15 15 6 
Обладнання лісового комплексу 10 10 9 7 – 
Машини та обладнання с.-г. виробництва 20 15 13 9 5 
Механізація сільського господарства 17 11 25 20 16 
Автоматизоване управління технологічними процесами 2 7 3 7 1 
Електротехнічні системи електроспоживання 3 2 4 1 – 
Енергетика с.-г. виробництва 5 6 11 7 3 
Електрифікація та автоматизація сільського господарства 3 3 2 2 3 
Лісове господарство 6 5 2 – 4 
Правознавство  – 1 2 5 – 
Землеустрій та кадастр 2 10 10 9 – 
Економіка підприємства – – 15 13 – 
Фінанси і кредит 3 3 13 12 – 
Облік і аудит 6 3 14 2 – 
Маркетинг 2 1 1 3 2 
Менеджмент організацій і адміністрування 2 – – 2 1 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – 1 – – 3 
Економічна кібернетика – 7 6 5 4 
Інформаційні управляючі системи та технології – 5 4 5 8 
Соціальна педагогіка – 4 3 3 – 
Переклад – – – – 4 

Всього 188 202 271 255 140 
 

Галузь знань «Специфічні категорії» 
Випускники бакалаврату (спеціалісти/магістри) НУБіП України мають можливість 

продовжувати навчання за спеціальностями галузі знань «Специфічні категорії». Термін 
навчання на базі ОС «Бакалавр» – 1,5 роки, на базі ОС «Спеціаліст» та «Магістр» – 1 рік. 
 

Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
У 2015 р. вдосконалено існуючі спеціалізації шляхом введення в навчальний 

процес нових дисциплін, які дають можливість підготувати менеджерів, здатних 
управляти аграрним бізнесом у відповідній галузі АПК (рис. 2.8). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.8. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій  

за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» за роками 
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У цьому році на навчання за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» 
прийнято 52 особи, з них 20 осіб денної, 32 особи заочної форм навчання (рис. 2.9). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.9. Динаміка чисельності студентів магістратури 

 спеціальності «Адміністративний менеджмент» за формами навчання  
 

Спеціальність «Біржова діяльність» 
 

У 2015 р. започатковано набір студентів на нову спеціальність «Біржова 
діяльність», що зорієнтована на підготовку фахівців, які за рахунок ефективного 
використання інструментів біржового ринку зможуть мінімізувати як виробничі, так і 
фінансові ризики практично усіх сфер господарської діяльності, розробляти та 
реалізовувати прогнози розвитку вітчизняних та світових ринків, як в цілому, так і в 
межах конкретних товарних груп чи фінансових інструментів. Окрім вузької спеціалізації, 
випускники умітимуть вести торгівлю на товарних та фондових ринках. 

У цьому році на спеціалізації спеціальності «Біржова діяльність» прийнято 24 
особи денної форми навчання. 
 

Спеціальність «Дорадництво» 
 

З розвитком ринкових відносин в Україні виникла нагальна потреба в створенні 
ефективної дорадчої системи інформаційно-консультаційного обслуговування 
сільськогосподарських виробників і населення. Знання та практичний досвід, що будуть 
отримані в процесі навчання, дозволять випускникам-магістрам створити свої 
консалтингові служби (фірми) для поширення необхідних знань та інформації, 
впровадження інновацій, використовуючи нові інформаційні технології з інтерактивними, 
консалтинговими системами для конкурентоспроможного ведення сільськогосподарсь-
кого виробництва. 

У 2015 р. за цією спеціальністю прийнято 25 студентів магістратури денної форми 
навчання. 
 

Спеціальність «Освітні вимірювання» 
 

У 2015 р. ліцензована нова спеціальність «Освітні вимірювання», що зумовлено 
зростаючою потребою у фахівцях з освітніх вимірювань, які здатні визначити, 
змоделювати та здійснити процедури моніторингу, оцінювання та виміру якості освіти. 
Здобута за результатами навчання кваліфікація сприятиме працевлаштуванню у центрах 
оцінювання якості освіти на обласному, районному та місцевому рівнях, їх структурних 
експертних підрозділах, спеціалізованих установах та організаціях як державного так і 
громадського значення тощо.  

У цьому році зі спеціальності «Освітні вимірювання» прийом на навчання не 
здійснювався. 
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Спеціальність «Педагогіка вищої школи» 
 

Підготовка викладача вищого навчального закладу зумовлена потребою нашої 
держави у фахівцях, що здійснюють роботу щодо організації навчально-виховного 
процесу, методичної і наукової діяльності в технікумах і коледжах, проводять 
різноманітні заходи, що сприяють соціальному розвитку молоді, яка навчається у вищих 
навчальних закладах. У цьому році започатковано 6 нових спеціалізацій (рис. 2.10). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.10. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій 
 за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у базовому закладі НУБіП України за роками 

 
У 2015 р. на спеціалізації за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» прийнято 46 

осіб, з них 20 осіб денної, 26 осіб заочної форм навчання (рис. 2.11). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.11. Динаміка чисельності студентів магістратури  
спеціальності «Педагогіка вищої школи» за формами навчання  

 
Спеціальність «Прикладна економіка» 

 
У 2015 р. ліцензована нова спеціальність «Прикладна економіка», яка дозволяє 

отримати знання, необхідні для успішного вирішення комплексних завдань у сфері 
підвищення конкурентоспроможності аграрного бізнесу; застосування перспективних 
методів економіко-математичного моделювання з метою дослідження динаміки розвитку 
агарного сектору економіки. Для студентів відкриваються можливості вперше освоїти 
новітнє програмне забезпечення – моделюючий пакет програми «Wolfgram Mathematica». 

У 2015 р. за цією спеціальністю навчаються 7 студентів магістратури денної форми 
навчання. 
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Спеціальність «Управління інноваційною діяльністю» 
 

Спеціальність зорієнтована на підготовку висококваліфікованих управлінців, які 
володіють не тільки спеціальними знаннями в межах базової освіти, але й спроможні 
приймати стратегічні і тактичні управлінські інноваційні рішення, виявляти перспективні 
наукові розробки та впроваджувати їх у виробництво на рівні апарату управління 
центральних державних і регіональних органів управління, консультаційних центрів, 
інноваційних фінансово-кредитних установ, підприємств у відповідності з вимогами 
міжнародних стандартів. У 2015 р. вдосконалено існуючу спеціалізацію шляхом введення 
в навчальний процес нових дисциплін. 

У цьому році на спеціалізацію спеціальності «Управління інноваційною 
діяльністю» прийнято 23 особи денної форми навчання, у минулому році – 25. 
 

Спеціальність «Управління навчальним закладом» 
 

У цьому році удосконалено існуючі спеціалізації шляхом введення в навчальний 
процес нових дисциплін (рис. 2.12). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.12. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій 
за спеціальністю «Управління навчальним закладом» у базовому закладі 

НУБіП України за роками 
 

У 2015 р. на спеціалізації за спеціальністю «Управління навчальним закладом» 
прийнято 18 осіб на денну форму навчання (рис. 2.13). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.13. Динаміка чисельності студентів магістратури  

спеціальності «Управління навчальним закладом» за роками 
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Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» 
 

У цьому році удосконалено існуючі спеціалізації шляхом введення в навчальний 
процес нових дисциплін, які дозволяють ознайомитися з конкретними методами та 
проблемами сертифікації, стандартизації та управління якістю продукції в межах 
спеціалізації, відповідно до майбутньої практичної діяльності у певній галузі 
агропромислового виробництва (рис 2.14). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.14. Динаміка кількості існуючих і активованих спеціалізацій за спеціальністю 
«Якість, стандартизація та сертифікація» у базовому закладі НУБіП України за роками 

 
У 2015 р. на навчання за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» 

прийнято 60 осіб, з них 31 особа денної, 29 осіб заочної форм навчання (рис. 2.15). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2.15. Динаміка чисельності студентів магістратури  
спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» за формами навчання 
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Галузь знань «Державне управління» 
 

Спеціальність «Державна служба»  
 

Вступити на навчання за спеціальністю «Державна служба» мають право 
спеціалісти та магістри з різних спеціальностей. Вступ на цю спеціальність регламентує 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 «Про затвердження 
положення «Про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі 
«Державне управління» та працевлаштування випускників». Спеціальність спрямована на 
підготовку фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, які здатні 
ефективно розвивати та впроваджувати надані їм знання у сфері державного регулювання 
на основі сучасного законодавства та інформаційних технологій. 

Тривалість підготовки – 1-2 роки залежно від форми навчання. 
У цьому році удосконалено існуючі спеціалізації шляхом введення в навчальний 

процес нових дисциплін, які формують у слухачів знання, уміння і управлінські навички, 
необхідні для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній 
службі, спрямованих на розуміння, застосування і оцінювання проблем і можливостей 
розвитку агропромислового комплексу України та шляхи нарощення і реалізації його 
потенціалу у вирішенні поточних проблем реалізації аграрної політики держави 
(табл. 2.55). 

 
Таблиця 2.55. Кількість існуючих і активованих спеціалізацій  

спеціальності «Державна служба» за роками 
 
Кількість спеціалізацій Роки існуючих активованих 

2011-2012 н.р 11 3 
2012-2013 н.р. 11 2 
2013-2014 н.р. 11 5 
2014-2015 н.р. 11 3 
2015-2016 н.р. 11 3 

 
У цьому році на спеціальність «Державна служба» прийнято 60 осіб, з них 17 осіб 

денної та 43 особи заочної форм навчання (табл. 2.56). 
 
Таблиця 2.56. Динаміка кількості слухачів магістратури спеціальності  

«Державна служба» за роками 
 
Обсяги слухачів за формами навчання  Роки Всього, осіб денна заочна 

2011 99 23 76 
2012 154 15 139 
2013 81 23 58 
2014 35 11 24 
2015 60 17 43 
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2.1.5.6. Організація практичного навчання студентів 
 

Організація практичного навчання студентів у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України є складовою навчального процесу протягом 
всього періоду навчання і має певну структурно-логічну послідовність реалізації. За її 
результатами випускники університету набувають необхідний обсяг практичних знань і 
вмінь, зміст яких визначається відповідною освітньо-професійною програмою. 
Проведення практичного навчання регламентується «Положенням про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах України», Закону України «Про вищу 
освіту», «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України», «Положенням про практичне навчання студентів НУБіП України».  

Основними видами практичного навчання студентів НУБіП України є лабораторні 
та практичні заняття, навчальні, виробничі практики. Заключною ланкою практичного 
навчання є виробнича переддипломна практика. Перелік видів практики, їх зміст 
визначається навчальними планами та програмами практик, у тому числі наскрізними, а 
терміни її проведення – графіками навчального процесу. 

Спостерігається тенденція до збільшення з кожним роком частки навчальних 
практик та виїзних лабораторних (практичних) занять у навчально-дослідних 
господарствах НУБіП України та виробничих практик у провідних підприємствах 
України.  

 

Рис. 2.16. Кількість баз практичного навчання  
у провідних аграрних підприємствах України 

 
Базами для проведення практичного навчання студентів є відокремлені підрозділи 

університету: 
– ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство  

ім. О.В. Музиченка» (Київська обл.); 
– ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» (Київська обл.); 
– ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» (Київська обл.); 
– ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» (Київська обл.);  
– ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого»; 
– ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»; 
– ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; 
– ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»; 
– спеціальні бази практичного навчання регіональних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 
– Ботанічний сад НУБіП України; 
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– навчально-виробничі та навчально-науково-виробничі лабораторії, 
міжінститутські технологічні лабораторії; 

– провідні господарства України, країн Західної Європи та США. 
Особливістю організації практичного навчання студентів університету є те, що 

вперше створені бази практичного навчання студентів, у яких організовано відповідні 
структурні підрозділи університету, а саме, понад 50 навчально-виробничих та навчально-
науково-виробничих лабораторій, де студенти проходять лабораторні та практичні 
заняття,  навчальну, технологічну, науково-дослідну, переддипломну та інші практики. Ці 
лабораторії є базою практичної підготовки фахівців в галузях рослинництва, 
тваринництва, переробки та зберігання продукції цих галузей, біотехнології виробництва 
біодизелю, розведення тварин та риби, розробки методів діагностики та профілактики 
хвороб тварин, технологій ремонту, обслуговування та випробування 
сільськогосподарської техніки, лісознавства, деревообробної промисловості, мисливської 
справи та їх правового забезпечення, економіки, обліку, маркетингу та менеджменту в 
аграрній сфері виробництва тощо. 

З метою забезпечення практичної складової підготовки фахівців у 2015 р. 
розроблено та затверджено розклад виїзних лабораторних та практичних занять для 
студентів технологічних напрямів підготовки та економічних спеціальностей. У ВП 
НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» створено та 
використовується у навчальному процесі навчально-виробнича лабораторія економіки та 
менеджменту, ветеринарний пункт та ветеринарну аптеку у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція» та ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ  
ім. О.В. Музиченка». За участю студентських бригад проводиться ремонт тваринницьких 
приміщень, обладнання та сільськогосподарської техніки. Ведеться робота щодо 
оснащення та модернізації лабораторій, створених у навчально-дослідних господарствах  
Університету.  

У 2010 р. розпочато та проводиться робота щодо адаптації навчально-методичних 
рекомендацій з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки до умов, 
змодельованих у навчальних, навчально-виробничих і навчально-науково-виробничих 
лабораторіях, розташованих у навчально-дослідних господарствах Університету.  

 
ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство  

ім. О.В. Музиченка» є базовим господарством для проходження практик студентами 
таких факультетів: ветеринарної медицини; механіко-технологічного; тваринництва та 
водних біоресурсів; економічного; агробіологічного; захисту рослин, біотехнологій та 
екології; конструювання та дизайну; аграрного менеджменту і ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження;. 

Протягом 2014-2015 н.р. у реалізації практичного навчання брали головні 
спеціалісти НДГ, а саме: у формуванні змісту практичного навчання та забезпеченні 
неухильного виконання вимог програм практики під час безпосередньої участі студентів у 
процесі виробництва. Надано допомогу у адаптації методичного забезпечення 
практичного навчання студентів та слухачів університету до конкретних умов виробничих 
процесів. Створено та постійно поновлюється електронна база документації у ВП НУБіП 
України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», що використовується студентами у 
навчальному процесі та при оформленні звітних документів та випускних бакалаврських 
та магістерських робіт.  

Базами практичного навчання студентів (слухачів) університету є навчальні, 
навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії, де проводяться 
лабораторні й практичні заняття, навчальні, технологічні, науково-дослідні, 
переддипломні та інші практики. У 2014-2015 н.р. практичне навчання у ВП НУБіП 
України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка» 
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пройшли 1602 студенти, у т.ч.: 554 – лабораторні заняття, 877 – навчальну практику і 
171 – виробничу практику. Кількість студентів, які пройшли практичну підготовку у 
ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» у 2014-2015 н.р. 
наведено у табл. 2.57. 

 
Таблиця 2.57. Кількість студентів, які пройшли практичне навчання  

у ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» у 2014-2015 н.р. 
 

Кількість студентів у НДГ 
Факультет (ННІ) навчальна 

практика 
виробнича 
практика 

лабораторні 
заняття Всього 

Агробіологічний 162 46 61 269 
Захисту рослин, біотехнологій 
та екології 65 11 118 194 

Механіко-технологічний 94 12 65 171 
Конструювання та дизайну  65 11 58 134 
Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 48 16 43 107 

Ветеринарної медицини 165 14 62 241 
Тваринництва та водних 
біоресурсів 119 18 91 228 

Економічний 98 14 32 144 
Аграрного менеджменту 61 18 24 103 
Харчових технологій та 
управління якістю продукції 
АПК 

 6  6 

ВСЬОГО 877 171 554 1602 
 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» є базою навчальних практик 
для факультетів: агробіологічного, ветеринарної медицини, захисту рослин, біотехнологій 
і екології, механіко-технологічного, конструювання та дизайну, тваринництва та водних 
біоресурсів, економічного та ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження; лісового та 
садово-паркового господарства. Його наукова база, дослідні поля дозволяють вести 
наукові роботи як студентам на рівні розробки дипломних робіт, так і для аспірантських 
наукових пошуків. 

У 2014-2015 н.р. у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» практичне 
навчання пройшли 1277 студентів. Кількість студентів, які пройшли практичну підготовку 
у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» у 2014-2015 н.р. наведено у  
табл. 2.58. 

 
Таблиця 2.58. Кількість студентів, які пройшли практичне навчання у  
ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» у 2014-2015 н.р. 

 

Кількість студентів у НДГ 
Факультет (ННІ) навчальна 

практика 
виробнича 
практика 

лабораторні 
заняття 

Всього 

Агробіологічний 204 23 46 273 
Захисту рослин, біотехнологій та 
екології 135 11 49 195 

Механіко-технологічний 68 21 46 135 
Конструювання та дизайну  62 6 41 109 
Енергетики, автоматики та 
енергозбереження 43 8 21 72 
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Кількість студентів у НДГ 
Факультет (ННІ) навчальна 

практика 
виробнича 
практика 

лабораторні 
заняття 

Всього 

Тваринництва та водних 
біоресурсів 94 18 118 230 

Ветеринарної медицини 136 12 67 215 
Економічний 34 14 - 48 

ВСЬОГО 776 113 388 1277 
 
Студенти успішно проходять практичне навчання у навчально-виробничих 

лабораторіях: технології ремонту сільськогосподарських машин і агрегатів; технології 
виробництва молока та яловичини; виробництва продукції рослинництва; машин і 
обладнання з переробки зерна; ґрунтознавства; землеробства; рослинництва; 
кормовиробництва; агрохімії; зберігання та технології застосування пестицидів; 
фітопатології; ентомології; овочівництва; садівництва; меліорації; селекції рослин та 
насінництва; переробки плодів та овочів; фізіології та патології відродження тварин; 
діагностики і профілактики хвороб тварин; маркетингу та технології вирощування 
зернових, зернобобових і технічних культур; проблемній лабораторії хімізації і 
агроекології та якісної оцінка земель, добрив та якості продукції рослинництва; 
навчально-науково-виробничій лабораторії дизельного біопалива та ін. 

 
ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» є базою навчальних практик для студентів 

факультетів: ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, механіко-
технологічного, агробіологічного, захисту рослин, біотехнології та екології,  
економічного, аграрного менеджменту, конструювання і дизайну і ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження. 

Студенти проходять практичне навчання в навчально-виробничих лабораторіях 
технології виробництва молока і яловичини; технології ремонту сільськогосподарських 
машин і агрегатів; кормовиробництва; зберігання та технології закритого ґрунту; 
племінних репродукторах з розведення кабардино-ангурської м’ясної породи та молочної 
чорно-рябої породи великої рогатої худоби та ін. 

У 2014-2015 н.р. практичне навчання у даному господарстві пройшли 758 студентів 
базового закладу НУБіП України. Кількість студентів, які пройшли практичну підготовку 
у ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» у 2014-2015 н.р., наведено у табл. 2.59. 

 
Таблиця 2.59. Кількість студентів, які пройшли практичне навчання у  

ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель»  у 2014-2015 н.р. 
 

Кількість студентів у НДГ 
Факультет/ННІ навчальна 

практика 
виробнича 
практика 

лабораторні 
заняття 

Всього 

Агробіологічний 83 16 43 142 
Захисту рослин, біотехнологій та екології 18 3 21 42 
Механіко-технологічний  36 14 - 50 
Конструювання та дизайну  22 6 - 28 
Енергетики, автоматики та енергозбереження 43 16 - 59 
Тваринництва та водних біоресурсів 68 18 94 180 
Ветеринарної медицини 96 6 45 147 
Економічний 68 6 - 74 
Аграрного менеджменту 32 4   36 

ВСЬОГО 466 89 203 758 
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ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» є основною виробничою 
базою для студентів ННІ лісового та садово-паркового господарства, а також факультетів 
конструювання і дизайну та землевпорядкування.  

Студенти проходять практичне навчання у таких навчально-виробничих 
лабораторіях: лісознавства і лісівництва; лісових культур; захисного лісорозведення; 
механізації лісогосподарських робіт; технології деревообробки; обліку лісу; менеджменту 
лісових ресурсів; правового забезпечення мисливського господарства. 

Практичне навчання у 2014-2015 н.р. ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна 
станція» пройшли 593 студенти. Кількість студентів, які пройшли практичне навчання у 
ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» у 2014-2015 н.р. наведено у 
табл. 2.60. 

 
Таблиця 2.60. Кількість студентів, які пройшли практичне навчання  

у ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» у 2014-2015 н.р. 
 

Кількість студентів у НДГ Факультет 
навчальна практика виробнича практика 

Всього 

Конструювання та дизайну 64 6 70 
Землевпорядкування 152 4 156 
Лісового господарства 336 31 367 

ВСЬОГО 552 41 593 
 
У господарстві ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» 

здійснювалось практичне навчання 139 студентів. Так, навчальну практику пройшли 93 
студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів та виробничу 8 осіб факультету 
ветеринарної медицини та 8 осіб факультету тваринництва та водних біоресурсів. 
Лабораторні заняття - 30 студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів.  

 
У господарстві ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних 

ресурсів» практичне навчання пройшли 182 студенти базового закладу НУБіП України, 
у т.ч.: 122 студенти факультету землевпорядкування, 14 студентів гуманітарно-
педагогічного факультету; 46 студентів факультету захисту рослин, біотехнологій та 
екології. 

 
Таблиця 2.61. Студенти, які пройшли практичне навчання  

у ВП НУБіП України в 2014-2015 н.р. 
 

База практичної підготовки Навчальні 
практики 

Виробничі 
практики 

Лабораторні 
заняття Всього 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція» 776 113 388 1277 

ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 
ім О.В. Музиченка» 877 171 554 1602 

ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» 466 89 203 758 
ВП НУБіП України «Боярська лісова 
дослідна станція» 552 41   593 

ВП НУБіП України «Немішаївський 
агротехнічний коледж» 93 16 30 139 

ВП НУБіП України «Боярський коледж 
екології і природних ресурсів» 168 14   182 

Всього 2932 444 1175 4551 
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Можливості баз практичного навчання одночасного прийому і розміщення 
студентів такі:  

- ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» - 100 осіб; 
- ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство  

ім. О.В. Музиченка» - 110 осіб; 
- ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – 120 осіб; 
- ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» – 75 осіб. 
З метою забезпечення умов для проведення практичної підготовки студентів 

базового закладу НУБіП України сформовано графік проведення практичного навчання у 
навчально-дослідних господарствах НУБіП України. 

У 2015 р. розроблено «Положення про практичну підготовку студентів НУБіП 
України», що покращує можливість якісного та ефективного проведення практичного 
навчання студентів в умовах діючих моделей виробництва та ефективно використовувати 
можливості відокремлених підрозділів НУБіП України для набуття студентами 
необхідних практичних знань та умінь щодо обраного напряму підготовки (спеціальності). 
Постійно ведеться робота щодо оснащення лабораторій у навчально-дослідних 
господарствах університету методичними матеріалами та необхідним обладнанням. 

Протягом осіннього семестру 2015-2016 н.р. проведено перевірку стану та 
навчально-методичного забезпечення навчальних і навчально-науково-виробничих 
лабораторій НУБіП України та визначено шляхи покращення функціонування зазначених 
лабораторій для реалізації навчального процесу. 

На початку та протягом 2015-2016 н.р. проводились корегування графіку 
навчального процесу відповідно до виробничих вимог навчально-дослідних господарств 
та проведення лабораторних (практичних) занять у лабораторіях, розташованих у них. Для 
цього було розглянуто та узгоджено пропозиції керівництва відокремлених підрозділів 
НУБіП України та відповідних деканатів. Створено умови для участі студентів під час 
проходження практик у виробничих процесах господарств згідно напряму підготовки 
(спеціальності).  

Заплановано постійне (протягом всього календарного року) перебування студентів 
технологічних факультетів і ННІ у відокремлених підрозділах – навчально-дослідних 
господарствах НУБіП України. 

 
Таблиця 2.62. Навчальні та навчально-науково-виробничі лабораторії,  

які функціонували у ВП НУБіП України у 2015 році  
 

 

Лабораторія Кафедра, відповідальна за супровід лабораторії 
ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» 

Технологічна лабораторія виробництва 
продукції тваринництва 

Технології виробництва молока і яловичини.  
Механізації тваринництва. 

ННВЛ електроінжинірингу Електропостачання ім. проф. В.М. Синькова 
ННВЛ технічного обслуговування та 
зберігання машин 

Технічного сервісу та інженерного менеджменту  
ім. М.П. Момотенка.  

ННВЛ професійного навчання і випробування 
техніки 

Тракторів і автомобілів 
Сільськогосподарських машин та системотехніки  
ім. акад. П.М. Василенка 

Технологічна лабораторія з переробки молока Процесів і обладнання переробки продукції АПК 

ННВЛ технічного сервісу електрообладнання 

Електричних машин та експлуатації 
електрообладнання.  
Електропостачання ім. проф. С.П. Синькова. 
Автоматики та робототехнічних систем  
ім. акад. І.І.Мартиненка.  

ННВЛ отримання молока належної санітарної 
якості 

Ветеринарно-санітарної експертизи  
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Лабораторія Кафедра, відповідальна за супровід лабораторії 
ННВЛ ветеринарний пункт Терапії і клінічної діагностики 
ННВЛ нетрадиційних енергозберігаючих 
технологій в альтернативній енергетиці 

Екобіотехнології та біорізноманіття. 

НВЛ економіки і менеджменту 

Економічної кібернетики. 
Організація агробізнесу. 
Бухгалтерського обліку і аудиту. 
Статистики та економічного аналізу. 
Фінансів і кредиту. 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» 

ННВЛ з переробки продукції рослинництва 
«Млин» 

Технології зберігання, переробки та стандарти-
зації продукції рослинництва  
ім. проф. Б.В. Лесика 

ННВЛ землеробства Землеробства та гербології 
ННВЛ рослинництва Рослинництва 
ННВЛ кормовиробництва Кормовиробництва, меліорації та метеорології 

ННВЛ агрохімії Агрохімії та якості продукції рослинництва 
ім. О.І. Душечкіна 

ННВЛ зберігання і технології застосування 
пестицидів 

Інтегрованого захисту та карантину рослин 

ННВЛ селекції рослин та насінництва Генетики, селекції і насінництва  
ім. проф. М.О.Зеленського 

ННВЛ з технології вирощування овочів та їх 
насіння «Овочі» 

Овочівництва 

ННВЛ технології виробництва молока Технології виробництва молока та м’яса 
НВЛ технологія виробництва продукції 
свинарства 

Технологій у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві 

Навчальна лабораторія технологічної наладки 
сільськогосподарських машин  

Сільськогосподарських машин та системотехніки  
ім. акад. П.М. Василенка 

ННВЛ механізація виробничих процесів у 
тваринництві 

Механізації тваринництва 

Навчальна лабораторія експериментальних 
методів визначення експлуатаційних 
властивостей тракторів та автомобілів  

Тракторів і автомобілів 

ННВЛ технічного сервісу електрообладнання 

Електричних машин та експлуатації 
електрообладнання. 
Електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.  
Автоматики та робототехнічних систем  

НВЛ ветеринарно-санітарної експертизи Ветеринарно-санітарної експертизи 
ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» 

ННВЛ закритого ґрунту Закритого ґрунту 
Племрепродуктор молочної чорно-рябої 
породи великої рогатої худоби 

Генетики, розведення та біотехнології 

Племрепродуктор абардино-ангуської м'ясної 
породи великої рогатої худоби 

Генетики, розведення та біотехнології 

Колекційне стадо великої рогатої худоби Технології виробництва молока та м’яса 
НВЛ з технології виробництва молока та 
яловичини 

Технології виробництва молока та м’яса 
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2.1.5.7. Заочне та дистанційне навчання 
 

Навчальний процес за заочною формою навчання в Університеті здійснюється 
згідно із Законами України та нормативно-правовими актами, які регламентують заочну 
форму навчання. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни 
України незалежно від роду і характеру їх занять та віку. 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється на конкурсній основі згідно з 
Правилами прийому до університету, які розробляються приймальною комісією і 
затверджуються вченою радою Університету. На студентів заочної форми навчання, які 
навчаються в університеті, поширюються права та обов’язки, що визначені Законом 
України «Про вищу освіту». Навчання за заочною формою організовується за напрямами 
(спеціальностями) для різних освітніх ступенів (ОС) на підставі дозвільних документів, 
виданих університету Міністерством освіти і науки України. 

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного ОС визначається 
університетом і не може перевищувати нормативний термін для денної форми, 
визначений державним стандартом вищої освіти, більше, ніж на 20 відсотків. Обсяг, 
структура та якість знань, умінь і навичок студентів, які навчаються за заочною формою, 
мають відповідати вимогам державних стандартів вищої освіти, встановлених для 
відповідних ОР та напрямів підготовки (спеціальностей). 

Навчання за заочною формою здійснюється за кошти Державного бюджету 
України, а також на основі договорів, укладених між університетом та підприємствами, 
установами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами в межах 
ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки (спеціальності). Працівникам, які 
успішно навчаються без відриву від виробництва за заочною формою, надаються 
додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки», Кодексу законів про 
працю України. 

Навчальний процес за заочною формою навчання в університеті організовується 
протягом календарного року – під час лабораторно-екзаменаційних сесій і в міжсесійний 
період. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного 
напряму підготовки фахівців (спеціальності). У графіку відображаються: лабораторно-
екзаменаційні сесії і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що 
вивчаються. Зміст навчальної дисципліни, її обсяг, послідовність викладання та форми 
поточного і підсумкового контролю регламентуються робочою програмою навчальної 
дисципліни, зміст якої уточнюється та затверджується щорічно. Дотримання назв та 
обсягів нормативних навчальних дисциплін відповідно до навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку з відповідного напряму підготовки 
(спеціальності) є обов’язковим при організації навчального процесу студентів заочної 
форми навчання. 

Однією з особливостей заочної освіти є те, що більшість навчального матеріалу, 
яка передбачена робочою програмою, виконується самостійно в міжсесійний період. 
Термін часу, що плануються на виконання самостійної роботи, залежить від загальних 
обсягів робочої програми і визначається як різниця між загальними обсягами та обсягом, 
який опрацьовується під час аудиторних занять. Під час самостійної роботи студенти 
можуть користуватися навчально-методичними засобами, а саме: підручниками, 
навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами тощо.  

У міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою, надається 
можливість отримувати консультації науково-педагогічних працівників за графіком, що 
розроблюється кафедрами. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи 
покладається на відповідні кафедри університету.  

Підготовка фахівців за заочною формою навчання здійснюється у базовому закладі 
університету, відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України – ВНЗ І-ІІІ рівнів 
акредитації та міжкафедральних навчальних лабораторіях: 
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- ОС «Молодший спеціаліст» - 747 осіб; 
- ОС «Бакалавр» –  4716 осіб;  
- ОС «Спеціаліст» –614 осіб; 
- ОС«Магістр» –1550 осіб. 

Кількість фахівців, які навчаються за заочною формою навчання у базовому закладі 
університету, відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України – ВНЗ І-ІІІ рівнів 
акредитації та міжкафедральних навчальних лабораторіях за період з 2014 р. по 2015 р. 
мала тенденцію до зменшення. 

Підготовка фахівців без відриву від виробництва фінансується як за рахунок 
коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.  

Кількість студентів заочної форми навчання у базовому закладі університету 
станом на 01.12.2015 р. становила 5097 осіб (табл. 2.63, рис. 2.17), з яких 2072 особи 
навчались за рахунок державного бюджету, 3025 осіб – за умов договору. Частка 
студентів, що навчаються за умов договору, складає 59,4 %.  

Підготовка фахівців у міжкафедральних навчальних лабораторіях здійснюється для 
випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за скороченим терміном 
навчання, на базі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст». Така система підготовки дає 
можливість отримати вищу освіту за заочною формою навчання сільській молоді, 
наблизити процес навчання студентів до місця їх роботи і проживання, вирішити 
проблеми зайнятості молоді в сільській місцевості.  

У 2015 році в міжкафедральній навчальній лабораторії на базі Таращанського 
аграрного коледжу навчалось 172 особи, Лубенського лісотехнічного коледжу – 151 
особа, Малинського лісотехнічного коледжу - 171 особа, ВП НУБіП України 
«Мукачівський аграрний коледж» - 297 осіб, ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 
економіки і менеджменту ім. О. Майнової» - 158 осіб (рис. 2.18).  

 
Науково-педагогічний персонал, який задіяний в навчальному процесі у 

міжкафедральних навчальних лабораторіях, в основному, з базового закладу (не менше 
75% НПП з науковим ступенем або науковим званням). У 2015 р. для забезпечення 
навчального процесу у мфіжкафедральних навчальних лабораторіях були відряджені 
241 НПП. 

 

2014 рік 2015 рік 
професорів – 13 професорів – 14 
доцентів – 180 доцентів – 199 

старших викладачів – 18 старших викладачів – 15 
асистентів – 14 асистентів – 13 

 
Крім НПП Університету в навчальному процесі брали участь викладачі коледжів. 
У кожній міжкафедральній навчальній лабораторії функціонують бібліотеки і 

читальні зали. Всі лабораторії мають комп'ютерні класи (на базі Таращанського 
агротехнічного коледжу – 7 класів, 125 комп'ютерів; Лубенського лісотехнічного коледжу 
- 2 класи, 50 комп'ютерів; ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» - 5 класів, 
75 комп'ютерів; Малинського лісотехнічного коледжу - 3 класи, 39 комп'ютерів; 
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки і менеджменту ім. О. Майнової» - 
4 класи, 70 комп'ютерів). Настановні заняття для студентів читаються через мережу 
Інтернет.  

Відділ заочного навчання також слідкує за своєчасним виїздом науково-
педагогічними працівниками у відрядження до міжкафедральних навчальних лабораторій, 
контролює оплату студентами коштів за навчання і оплату праці викладачам коледжів, 
задіяних у навчальному процесі міжкафедральних навчальних лабораторій. 
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Значну роботу відділ виконує з аналізу, контролю і відповідності навчально-
тематичних планів державним стандартам.  Навчальні плани для студентів заочної форми 
навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» приведені до вимог 
освітньо-професійних програм або базових навчальних планів.  

Відділ заочного навчання систематично контролює організацію проведення 
екзаменів. Основними вимогами контролю є виконання «Положення про екзамени та 
заліки в НУБіП України». 

У цьому навчальному році відділ перевіряв кафедри Університету щодо наявності 
навчально-методичних комплексів на поточний рік і додатків до навчально-методичних 
комплексів, що стосується завдання з самостійного вивчення студентами заочної форми 
навчання матеріалів відповідної дисципліни згідно робочої програми. 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
затверджено Положення про реалізацію пілотного проекту з організації навчання 
студентів за дистанційною формою, яке розроблено відповідно до статті 49 Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Реалізації пілотного проекту з 
організації навчання студентів за дистанційною формою здійснюється згідно з 
дотриманням принципів автономії та самоврядування Університету, забезпечення якості 
надання освітніх послуг, забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються студентам 
університету, підручниками (навчальними посібниками), тлумачними (термінологічними) 
словниками і довідниками та стимулювання видавничої діяльності. 

Учасниками навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання, які 
беруть участь у пілотному проекті, є особи, які навчаються заочно; науково-педагогічні 
працівники; деканат факультету; інженерно-технічний персонал центру дистанційних 
технологій навчання. 

 
Функції науково-педагогічних працівників:  
− розроблення електронного навчального курсу відповідно до затвердженої 

структури та розміщення на навчально-інформаційному порталі факультету 
it.nubip.edu.ua;  

− розроблення календарного плану вивчення дисципліни, у якому відображено 
тематичний план дисципліни з розподілом балів за виконання завдань; 

− організація навчання студентів у міжсесійний період з використанням 
синхронних та асинхронних методів навчання; 

− організація контролю навчальних досягнень студентів у міжсесійний період із 
забезпеченням зворотного зв’язку;  

− ведення журналу оцінок в електронному навчальному курсі; 
− організація захисту, виконаних у міжсесійний період завдань, під час заліково-

екзаменаційної сесії аудиторно; 
− проведення екзамену (заліку) аудиторно; 
− підготовка та надання звіту за результатами аналізу активності та 

результативності навчання студентів з використанням технологій електронного навчання.   
Функції інженерно-технічного персоналу центру дистанційних технологій 

навчання:  
− забезпечення функціонування навчально-інформаційного порталу it.nubip.edu.ua;  
− реєстрація студентів на навчально-інформаційному порталі; 
− консультативна допомога науково-педагогічним працівникам щодо створення 

ресурсів електронних навчальних курсів та реєстрації студентів на курсі; 
− створення умов (забезпечення технічними та програмними засобами) для 

проведення он-лайн занять зі студентами; 
− підготовка статистичного звіту щодо роботи науково-педагогічного персоналу та 

студентів з ресурсами електронного навчального курсу. 
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Функції Деканату:  
− забезпечення контролю за створенням електронних навчальних курсів та 

доступу до них студентів;  
− моніторинг виконання завдань студентами та оцінювання виконаних 

завдань; 
− контроль за веденням журналу оцінок в електронних навчальних курсах; 
− підготовка аналітичного звіту за результатами пілотного проекту. 

 
Організація навчального процесу за дистанційною формою здійснюється у такі 

етапи: 
• Настановна сесія: 

− науково-педагогічний персонал знайомить студентів з основними 
завданнями дисципліни, забезпечує студентів електронними навчальними курсами, 
пояснює систему оцінювання навчальних досягнень; 

− студенти аудиторно прослуховують загальну інформацію з дисципліни, 
знайомляться з графіком її вивчення, електронним навчальним курсом з дисципліни та 
отримують доступ до нього. 

• Міжсесійний період:  
o студенти: 

− вивчають теоретичний матеріал дистанційно за чітким графіком;  
− виконують завдання, які надаються в електронному навчальному курсі;  
− відправляють виконані завдання на перевірку з використанням 

електронних навчальних курсів.  
o науково-педагогічні працівники: 

− оцінюють надіслані виконані завдання та надсилають студентові 
коментарі щодо правильності виконання;  

− організовують он-лайн та оф-лайн діяльності (вебінари, форуми, чати) 
відповідно до кількості годин, запланованих на проведення аудиторних занять. 
 

• Заліково-екзаменаційна сесія:  
− студенти захищають завдання, виконані у міжсесійний період, та 

складають екзамен (залік) аудиторно; 
− науково-педагогічні працівники оцінюють розуміння студентами 

виконання завдань за допомогою співбесіди та (або) аналогічних практичних завдань, 
визначають рейтинг студентів з навчальної роботи та приймають екзамен (залік). 

З метою забезпечення студентів та науково-педагогічних працівників середовищем 
для отримання інформаційно-методичного забезпечення дисципліни та інструментів для 
комунікації в процесі навчання використовується: навчально-інформаційний портал 
факультету – it.nubip.edu.ua, який функціонує на базі платформи Moodle, на якому 
розміщуються електронні навчальні курси для студентів з відповідних дисциплін; сервіси 
он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, соціальні мережі). 

Основна перевага дистанційного навчання полягає в тому, що здійснюється 
інтерактивна взаємодія у процесі роботи, консультаційний супровід у процесі 
дослідницької діяльності та надається можливість студентам самостійного освоєння 
досліджуваного матеріалу.  

Одним із недоліків навчального процесу студентів заочної форми навчання є 
обмеженість проведення консультацій в міжсесійний період. Хоча графіки консультацій 
кафедрами передбачені. Причина – відповідна відстань від роботи та проживання 
студентів і фінансова скрута. Бажано використовувати для консультацій міжкафедральні 
навчальні лабораторії, де є можливість використання дистанційного сполучення. 
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У зв'язку з впровадженням дистанційної системи навчання для студентів заочної 
форми слід розширити навчально-методичну базу (підручники, навчальні посібники, 
методичні розробки тощо), особливо в електронному вигляді, які знаходяться в 
електронній бібліотеці на сайті НУБіП України.  

 
Таблиця 2.63. Контингент студентів заочної форми навчання станом на 01.12.2015 р. 

 

№ Напрями підготовки Державне 
замовлення Контракт Всього 

1 Агрономія 205 169 374 
2 Агрохімія і ґрунтознавство 14 9 23 
3 Плодоовочівництво і виноградарство 13 8 21 
4 Захист рослин 126 22 148 

5 Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 96 62 158 

6 Харчові технології та інженерія 40 37 77 

7 Технології зберігання, консервування та переробки 
м`яса 5 3 8 

8 Біотехнологія 65 33 98 
9 Геодезія, картографія та землеустрій 131 157 288 
10 Правознавство  259 259 

11 Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва 63 81 144 

12 Водні біоресурси та аквакультура 45 64 109 
13 Лісове та садово-паркове господарство  138 318 456 
14 Садово-паркове господарство 80 112 192 
15 Деревооброблювальні технології 45 127 172 
16 Машинобудування 83 30 113 
17 Будівництво   4 4 
18 Процеси, машини та обладнання АПВ 183 130 313 
19 Транспортні технології 18 49 67 
20 Комп'ютерні науки  59 59 
21 Комп’ютерна інженерія   4 4 
22 Економічна кібернетика  1 1 

23 Енергетика та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі 88 124 212 

24 Енергетика сільськогосподарського виробництва 28 40 68 
25 Електрифікація та автоматизація с. г.  18 28 46 

26 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології  42 42 

27 Електротехніка та електротехнології  1 1 

28 Автоматизоване управління технологічними 
процесами  1 1 

29 Економіка підприємства 53 75 128 
30 Облік і аудит 71 416 487 
31 Фінанси 83 156 239 
32 Менеджмент організацій 120 79 199 
33 Менеджмент ЗЕД 17 19 36 
34 Маркетинг 41 46 87 
36 Соціальна педагогіка 33 54 87 
37 Філологія  16 16 
38 Управління навчальним закладом  11 11 

39 Специфічні категорії (спеціальність 
«Адміністративний менеджмент») 20 55 75 
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№ Напрями підготовки Державне 
замовлення Контракт Всього 

40 Ветеринарна медицина  2 2 

41 Специфічні категорії (спеціальність «Якість, 
стандартизація та сертифікація») 17 45 62 

42 Державне управління (спеціальність «Державна 
служба») 50 14 64 

43 Педагогічна освіта (спеціальність «Професійне 
навчання») 78 6 84 

44 Специфічні категорії (спеціальність «Педагогіка 
вищої школи») 5 57 62 

 Всього 2072 3025 5097 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2.17. Контингент студентів заочної форми навчання за 2007-2015 Рр. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.18. Обсяги підготовки фахівців заочної форми навчання у     

                    міжкафедральних навчальних лабораторіях НУБіП України у 2015 р. 
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2.1.5.8. Випуск і розподіл фахівців  
 

За звітний період в університеті здійснено випуск фахівців ОС «Магістр» денної 
форми навчання – 1506 осіб, випускників-іноземців – 2 особи, заочної форми навчання – 
847 осіб, фахівців ОС «Спеціаліст» денної форми навчання – 37 осіб, заочної форми 
навчання – 240 осіб (у тому числі перепідготовка спеціалістів – 159 осіб), випуск фахівців 
ОС «Бакалавр» денної форми навчання – 1695 осіб, випускників-іноземців – 6 осіб, 
заочної форми навчання – 1029 осіб. 

Видано дублікатів диплома – 9 шт., студентських квитків – 4215 шт., на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2014 р. №655 видано дипломів та 
додатків до них випускникам Південного філіалу НУБіП України «Кримський 
агротехнологічний університет» – 6 шт., Таврійського національного університету 
ім. В.І.Вернадського – 2 шт. 

Протягом 2015 року відділом здійснювалася робота, а саме: 
- відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

документах про вищу освіту та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 06.03.2015 р. № 249 відділ приймав від деканатів інформацію для створення 
електронної бази даних для виготовлення документів про вищу освіту в ЄДЕБО; 

- отримував пакети з номерами дипломів та передав електронні файли до 
друкарської дільниці; 

- згідно наказів «Про завершення навчання» спільно з працівниками деканатів 
здійснювали видачу документів про вищу освіту випускникам; 

- організував збір даних для підготовки графіку випуску студентів університету на 
наступний рік. 

Випускники університету, які навчались за цільовим направленням, особисто 
оформлюють та подають до відділу Угоду про цільову підготовку фахівців для 
агропромислового комплексу у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України за рахунок державного замовлення, для оформлення та 
реєстрації в журналі реєстрації Угод про цільову підготовку фахівців для 
агропромислового комплексу у 3-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і 
мають однакову юридичну силу. 

Студенти, які мають право на самостійне працевлаштування, подають до відділу 
відповідну заяву на ім’я ректора та необхідні підтверджуючі документи про пільги для 
оформлення довідки про надання можливості самостійного працевлаштування. 

Динаміку випуску фахівців за 2011-2015 рр. у базовому закладі університету 
наведено у табл. 2.64. 

 
Таблиця 2.64. Динаміка випуску фахівців за 2011-2015 рр. 

 
ОС «Магістр» ОС «Спеціаліст» ОС «Бакалавр» 

форми навчання Рік 
закінчення денна заочна денна заочна денна заочна 

2011 1563+6 іноз. 1063 185 340 2118+10 іноз. 1578+1 іноз. 
2012 1575+5 іноз. 1170 166 335 2007+18 іноз. 1407 
2013 1499+12 іноз. 1151 25 303 2083+3 іноз. 967 
2014 1408 1123 26 269 2124+7 іноз. 1025 
2015 1506+2 іноз. 847 37 240 1695+6 іноз. 1029 

 
 Кількісні показники щодо випуску і розподілу фахівців у базовому закладі 
університету наведено у табл. 2.65-2.84. 
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Таблиця 2.65. Випуск та працевлаштування магістрів денної форми навчання 
 

З них навчалися 
Назва спеціальності Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 

Отримали 
направлення 
на роботу 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

24 18 6 4 

Агрономія 48 43 5 8 
Агрохімія і ґрунтознавство 14 14  1 
Адміністративний менеджмент 37 29 8 1 
Ветеринарна медицина 136 96 40 23 
Водні біоресурси 34 27 7 1 
Державна служба 10  10  
Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика 

23 20 3  

Екологія та охорона навколишнього 
середовища 

32 27 5 8 

Економіка підприємства 49 37 12 15 
Економічна кібернетика 14 10 4  
Електрифікація та автоматизація 
сільського господарства 

32 19 13 1 

Енергетика сільськогосподарського 
виробництва 

77 50 27 4 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 

16 10 6  

Захист рослин 39 32 7  
Землеустрій та кадастр 52+1ін 41 11+1ін 6 
Інформаційні управляючі системи та 
технології 

20 14 6 1 

Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг 

14 9 5 1 

Лісове господарство 49 42 7 18 
Маркетинг  33 29 4 2 
Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва 

25 19 6  

Менеджмент ЗЕД 49 47 2 12 
Менеджмент організацій 48 44 4 10 
Механізація сільського господарства 98 69 29 12 
Мисливське господарство 15 15  6 
Обладнання лісового комплексу 19 15 4  
Облік і аудит 79 63 16 24 
Оподаткування 10 10  2 
Організація перевезень і управління на 
транспорті 

15 10 5  

Організація і регулювання дорожнього 
руху 

10 10   

Педагогіка вищої школи 26 25 1  
Переклад 19 15 4  
Плодоовочівництво і виноградарство 25 25  2 
Правознавство 15 10 5 5 
Промислове і цивільне будівництво 9 9   
Садово-паркове господарство  33 30 3 8 
Селекція і генетика 
сільськогосподарських культур 

8+1ін 8 1ін  

Соціальна педагогіка 12 10 2  
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З них навчалися 
Назва спеціальності Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 

Отримали 
направлення 
на роботу 

Технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

51 49 2 6 

Технології деревообробки 19 11 8  
Технології зберігання, консервування 
та переробки м’яса 

25 20 5 2 

Технології зберігання та переробки 
водних біоресурсів 

15 15  3 

Фінанси і кредит 57 49 8 10 
Якість, стандартизація та сертифікація 25 24 1  
Управління навчальним закладом 22 19 3  
Управління інноваційною діяльністю 24  24  

Всього 1506+2 ін 1188 318+2 ін 196 
 

Таблиця 2.66. Випуск магістрів заочної форми навчання 
 

З них навчалися 
Назва спеціальності Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 
Автоматизоване управління технологічними процесами 7  7 
Агрономія 32 14 18 
Агрохімія і ґрунтознавство 13 9 4 
Адміністративний менеджмент 41 13 28 
Ветеринарна медицина 1  1 
Водні біоресурси 12 10 2 
Державна служба  44 40 4 
Екологія та охорона навколишнього середовища 26 14 12 
Економіка підприємства 34 18 16 
Електрифікація та автоматизація сільського 
господарства 

19 9 10 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 34 13 21 
Захист рослин 29 14 15 
Землеустрій та кадастр 54 25 29 
Лісове господарство 35 28 7 
Машини та обладнання с/г виробництва 26 10 16 
Маркетинг 13 7 6 
Менеджмент ЗЕД 20 6 14 
Менеджмент організацій 24 14 10 
Механізація сільського господарства 61 40 21 
Організація перевезень і управління на транспорті 13  13 
Організація і регулювання дорожнього руху 8  8 
Облік і аудит 90 15 75 
Педагогіка вищої школи 35 4 31 
Плодоовочівництво і виноградарство 15 10 5 
Садово-паркове господарство 38 13 25 
Соціальна педагогіка 12 4 8 
Технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

23 8 15 

Технології деревообробки 5 3 2 
Фінанси і кредит 34 15 19 
Якість, стандартизація та сертифікація 49 10 39 

Всього: 847 366 481 
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Таблиця 2.67. Випуск та працевлаштування спеціалістів денної форми навчання 
 
З них навчалися Назва 

спеціальності Всього за держ. 
замовленням за контрактом 

Отримали 
направлення на 

роботу 
Правознавство 37 15 22 1 
Всього: 37 15 22 1 

 
Таблиця 2.68. Випуск спеціалістів заочної форми навчання 

 
З них навчалися 

Назва спеціальності Всього за держ. 
замовленням за контрактом 

Правознавство 41  41 
Професійне навчання (друга спеціальність) 40 34 6 
Друга вища освіта                                 Облік і аудит 12  12 

Економіка підприємства 16  16 
Фінанси і кредит 15  15 
Правознавство 69  69 

Лісове господарство 7  7 
Садово-паркове господарство 4  4 

Екологія та охорона навколишнього середовища 6  6 
Землеустрій та кадастр  30  30 

Всього: 240 34 206 
 

Таблиця 2.69. Випуск бакалаврів денної форми навчання 
 

З них навчалися 
Назва напряму підготовки Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 
Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

20 20 - 

Агрономія 136 135 1 
Біотехнологія 38 38  
Будівництво 24 24  
Ветеринарна медицина 139 126 13 
Водні біоресурси та аквакультура 46 44 2 
Геодезія, картографія та землеустрій 70 59 11 
Деревооброблювальні технології 30 28 1 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

52 51 1 

Економіка підприємства 54 47 7 
Економічна кібернетика 18 16 2 
Електротехніка та електротехнології 23 20 3 
Енергетика та електротехнічні системи в АПК 96 93 3 
Захист рослин 41 41  
Комп’ютерні науки 31 24 7 
Лісове і садово-паркове господарство 125 119 6 
Маркетинг 38 37 1 
Машинобудування 49 49  
Менеджмент 114 113 1 
Облік і аудит 133 98 33 
Правознавство 38+2 ін 27 10+2 ін 
Процеси, машини та обладнання АПВ 91 89 1 
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З них навчалися 
Назва напряму підготовки Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 
Соціальна педагогіка 21 16 5 
Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

69 67  

Транспортні технології (автомобільний транспорт) 41 39 1 
Філологія 27 17 10 
Фінанси і кредит 98+3 ін 70 28+3 ін 
Харчові технології та інженерія 33+1 ін 33 1 ін 
Всього 1695 +6 ін 1540 147+6 ін 

 
Таблиця 2.70. Випуск бакалаврів заочної форми навчання 

 
З них навчалися 

Назва напряму підготовки Назва 
спеціальності Всього за держ. 

замовленням 
за 

контрактом 
Автоматизовані та комп’ютерно-
інтегровані технології 

 8  8 

Агрономія 62 49 13 
(Бобровиця) 8 2 6 

Агрономія 

(Мукачеве) 17 2 15 
Захист рослин  28 20 8 
Біотехнологія  15 14 1 
Водні біоресурси та аквакультура  18 9 9 

 13 7 6 Геодезія, картографія та землеустрій 
Скорочений термін 37 21 16 
 10  10 
Скорочений термін 14 5 9 

Деревооброблювальні технології 

(Малин) 15  15 
Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

 26 15 11 

 18 8 10 
Скорочений термін 20 9 11 

Економіка підприємства 

(Бобровиця) 18  18 
 63 27 36 Енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому 
комплексі 

(Тараща) 19  19 

Лісове 
господарство 

75 33 42 

Садово-паркове 
господарство 

14 3 11 

(Лубни) 40  40 

Лісове і садово-паркове господарство  

(Малин) 14  14 
Маркетинг  11 7 4 
Машинобудування  22 14 8 

Скорочений термін 29 16 13 
 18 13 5 

Менеджмент 

(Бобровиця) 9  9 
Скорочений термін 18 9 9 
 16 4 12 

(Бобровиця) 13  13 

Облік і аудит 

(Мукачеве) 20  20 
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З них навчалися 
Назва напряму підготовки Назва 

спеціальності Всього за держ. 
замовленням 

за 
контрактом 

 44  44 Правознавство 
(Мукачеве) 32  32 

 64 46 18 Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва (Тараща) 20  20 
Транспортні технології 
(автомобільний транспорт) 

 18 8 10 

Соціальна педагогіка  29 7 22 
Технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Скорочений термін 36 16 20 

Харчові технології та інженерія  13 3 10 
 9 3 6 Фінанси і кредит 
Скорочений термін 25 10 15 
Друга освіта 

Лісове і садово-паркове господарство  1  1 
Правознавство  23  23 
Геодезія, картографія та землеустрій  7  7 

Всього  1029 380 649 
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Таблиця 2.71. Динаміка кількості випускників у 2011-2015 рр. 
 

Форми навчання 
денна заочна 

Роки ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(2+3+4) 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(6+7+8) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011 2118 185 1563 3866 1578 340 1063 2981 5847 
2012 1940 167 1566 3673 1090 114 1041 2245 5918 
2013 1949 24 1554 3527 713 92 1180 2014 5542 
2014 2141 24 1314 3479 722 88 945 1786 5266 
2015 1665 38 1430 3095 896 82 825 1759 4936 

 
Таблиця 2.72. Загальна кількість випускників у 2015 р. 

 
Форми  навчання 

денна заочна Напрям  підготовки, 
спеціальність ОС 

«Бакалавр» 
ОС 

«Спеціаліст» 
ОС 

«Магістр» 
всього 
(2+3+4) 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(6+7+8) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами - -  24 24 - - 6 6 30 

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології 20 - - 20 8 - - 8 28 

Агрономія 136 – 48 184 86 – 31 117 301 
Агрохімія і ґрунтознавство - – 14 14 - – 13 13 27 
Адміністративний менеджмент  - - 38 38 - - 41 41 79 
Біотехнологія 40 - - 40 17 - - 17 57 
Будівництво 24 - - 24 - - - - 24 
Ветеринарна медицина 139 - 136 275 - - 1 1 276 
Водні біоресурси - - 33 33 - - 12 12 45 
Водні біоресурси та аквакультура 46 - - 46 16 - - 16 62 
Державна служба - - 14 - - - 44 - 58 
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Форми  навчання 
денна заочна Напрям  підготовки, 

спеціальність ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(2+3+4) 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(6+7+8) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Екологія ,охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

52 - - 52 24 - - 24 76 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика - - 24 24 - - 10 10 34 

Екологія та охорона навколишнього 
середовища - - 33 33 - - 26 26 59 

Економіка підприємства 57 - 50 107 45 - 34 79 186 
Економічна кібернетика 18 - 14 32 - - - - 32 
Електрифікація і автоматизація с.г. - - 32 32 - - 19 19 51 
Електротехнічні системи 
електроспоживання - - 17 17 - - - - 17 

Електротехніка та електротехнології 29 - - 29 - - - - 29 
Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК 50 - - 50 81 - - 81 131 

Енергетика с.-г. виробництва - - 79 79 - - 34 34 113 
Інформаційні управляючі системи та 
технології 

- - 20 20 - - - - 20 

Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг 

- - 14 14 - - - - 14 

Комп’ютерні науки  31 - - 31 - - - - 31 
Захист рослин 41 - 36 77 28 - 29 57 134 
Землеустрій та кадастр  - - 53 53 - - 53 53 106 
Геодезія, картографія та землеустрій 70 - - 70 49 - - 49 119 
Лісове господарство – – 45 45 – – 35 35 80 
Лісове і садово-паркове 
господарство 125 – – 125 86 – – 86 211 

Мисливське господарство – – 15 15 – – – – 15 
Маркетинг 38 - - 38 11 - - 11 49 
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Форми  навчання 
денна заочна Напрям  підготовки, 

спеціальність ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(2+3+4) 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(6+7+8) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Машини та обладнання с.-г. 
виробництва - - - - - - - -- - 

Менеджмент 114 -  114 56 -  56 170 
Менеджмент ЗЕД  - 50 50  - 20 20 70 
Менеджмент організацій і 
адміністрування 

 - 48 48  - 24 24 72 

Механізація с. г. - - 96 96 - - 61 61 157 
Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва 

- - 25 25 - - 26 26 51 

Машинобудування 49 - - 49 22 - - 22 71 
Організація перевезень і управління 
на транспорті - - 15 15 - - 13 13 28 

Організація і регулювання 
дорожнього руху - - 12 12 - - 8 8 20 

Обладнання  лісового комплексу - - 19 19 - - - - 19 
Оподаткування - - 10 10 - - - - 10 
Облік і аудит 131 - 79 210 69 - 90 159 369 
Педагогіка вищої школи  - - 22 22 - - 32 32 54 
Переклад - - 10 10 - - - - 10 
Плодоовочівництво і виноградарство - – 25 25  – 14 14 39 
Правознавство 40 38 15 93 72 40 - 112 205 
Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва 90 - - 90 65 - - 65 155 

Промислове та цивільне будівництво - - 9 9 - - - - 9 
Професійна освіта - - - - - 42 - 42 42 
Садово-паркове господарство – – 33 33 – – 36 36 69 
Селекція і генетика с.-г. культур   – 9 9  – – – 9 
Соціальна педагогіка 21  10 31 22  12 34 65 
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Форми  навчання 
денна заочна Напрям  підготовки, 

спеціальність ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(2+3+4) 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» 

всього 
(6+7+8) 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

67 - - 67 32 - - 32 99 

Технологія деревообробки – – 20 20 – – 5 5 25 
Деревооброблювальні технології 31 – – 31 25 – – 25 56 
Транспортні технології (за видами 
транспорту) 42 - - 42 19 - - 19 61 

Транспортні технології та засоби у 
АПК - - 15 15 - - 13 13 28 

Технології зберігання та переробки 
водних біоресурсів 

- - 15 15 - - - - 15 

Технологія зберігання, 
консервування та переробки м`яса 

- - 25 25 - - - - 25 

Управління навчальним закладом - - 22 22 - - - - 22 
Управління інноваційною 
діяльністю - - 24 - - - - - 24 

Харчові технології та інженерія 36 - - 36 13 - - 13 49 
Фінанси і кредит 101 - 57 158 50 - 34 84 242 
Філологія 27 - - 27 - - - - 27 
Якість, стандартизація та 
сертифікація 

- - 26 26 - - 49 49 75 

РАЗОМ 1665 38 1430 3095 896 82 825 1759 4936 
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Таблиця 2.73. Динаміка змін середнього балу з дисциплін,  
що входять у додаток до диплома випускників, у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна Роки 
ОС 

«Бакалавр» 
ОС 

«Спеціаліст» 
ОС 

«Магістр» 
ОС 

«Бакалавр» 
ОС 

«Спеціаліст» 
ОС 

«Магістр» 
1 2 3 4 5 6 7 

2011 4,3 4,4 4,5 4 4,3 4,2 
2012 4,2 4,0 4,4 4,1 4,1 4,2 
2013 4,4 4,3 4,5 4,2 4,6 4,3 
2014 4,4 4,5 4,5 4,3 4,2 4,4 
2015 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2 4,5 

 
Таблиця 2.74. Середній бал з дисциплін,  

що входять у додаток до диплома випускників 2015 р. 
 

Форми навчання 
денна заочна 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

1 2 3 4 5 6 7 
Автоматизоване управління технологічними 
процесами - - 4,8 - - 3,8 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  4,3 - - 3,6 - - 
Агрономія 3,9 – 4,2 3,7 – 4,0 
Агрохімія і ґрунтознавство - – 4,4 – – 4,2 
Адміністративний менеджмент  - - 4,21  - 4,1 
Біотехнологія  4,5 - - 4,0 - - 
Будівництво 4,03 - - - - - 
Ветеринарна медицина 4,38 - 4,4 - - 4,1 
Водні біоресурси - - 3,8 - - 3,7 
Водні біоресурси та аквакультура 4,1 - - 3,6 - - 
Державна служба - - 4,4 - - 4,3 
Деревооброблювальні технології 3,8 – – 3,5 – – 
Екологія ,охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 4,5 - - 4,1 - - 

Економіка підприємства 4,0 - 4,14 70 - 75 
Електрифікація і автоматизація с.г. - - 4,7 - - 4,2 
Енергетика та електротехнічні системи в АПК 4,2 - - 3,8 - - 
Енергетика с.-г. виробництва - - 4,8 - - 4,0 
Екологічна біотехнологія та біоенергетика - - 4,8 - - 4,7 
Екологія та охорона навколишнього середовища - - 4,7 - - 4,5 
Електротехнічні системи електроспоживання - - 4,8 - - - 
Електротехніка та електротехнології 4,3 - - - - - 
Економічна кібернетика 3,9 - 4,2 - - - 
Комп’ютерні науки  3,5 - - - - - 
Інформаційні управляючі системи та технології - - 4,1 - - - 
Захист рослин 4,5 - 4,7 4,2 - 4,4 
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1 2 3 4 5 6 7 
Землеустрій та кадастр  - - 4,3  - 4,1 
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг - - 4,0 - - - 
Лісове господарство – – 4,0 – – 3,7 
Мисливське господарство – – 3,9 – – – 
Маркетинг 3,87 - 4,2 3,45 - 3,9 
Машини та обладнання с.-г. виробництва - - 4,0 - - 3,5 
Машинобудування 3,8 - - 3,5 - - 
Менеджмент 4,2 -  3,6 -  
Менеджмент ЗЕД - - 4,3  - 3,4 
Менеджмент організації - - 4,2  - 4,0 
Механізація с. г. - - 3,9 - - 3,5 
Обладнання лісового комплексу - - 3,6 - - - 
Організація перевезень і управління на транспорті - - 4,1 - - - 
Організація і регулювання дорожнього руху - - 4,2 - - - 
Оподаткування - - 4,2 - - - 
Облік і аудит 4,1 - 4,3 71 - 80 
Педагогіка вищої школи - - 4,6   4,25 
Професійна освіта - -   4,2  
Промислове та цивільне будівництво - - 3,9 - - - 
Переклад - - 4,7 - - - 
Плодоовочівництво і виноградарство - – 4,3 – – 4,1 
Правознавство 4,1 4,0 4,6 3,8 3,9 - 
Геодезія, картографія та землеустрій 3,99   3,7   
Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва 4,2 - - 3,5 - - 

Садово-паркове господарство – – 4,4 – – 4,1 
Лісове і садово-паркове господарство 4,2 – – 3,9 – – 
Селекція і генетика с.-г. культур  – 4,7 – – – 
Соціальна педагогіка 4,6  4,5 4,1  4,35 
Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

4,0 - - 3,86 - - 

Технологія деревообробки – – 3,7 – – 3,3 
Технології зберігання та переробки водних 
біоресурсів 

- - 4,0 - - - 

Технологія зберігання, консервування та переробки 
м`яса 

- - 4,2 - - - 

Транспортні технології (за видами транспорту) 4,1 - - 3,3 - - 
Транспортні технології та засоби у АПК - - - - - - 
Управління навчальним закладом - - 4,1 - - - 
Управління інноваційною діяльністю - - 3,4 - - - 
Харчові технології та інженерія 3,8   3,6   
Фінанси і кредит 3,8 - 4,1 3,7 - 3,5 
Філологія 4,1      
Якість, стандартизація та сертифікація - - 4,1 -  4,0 

У середньому 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2 4,5 
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Таблиця 2.75. Динаміка кількості студентів,  
які отримали диплом з відзнакою у 2011-2015 рр. 

 
Форми навчання 

денна заочна 

Роки 
О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(2

+3
+4

) 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 

О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(6

+7
+8

) 

Разом 
по денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011 292 44 272 603 38 0 74 112 715 
2012 236 9 328 573 30 6 112 148 721 
2013 252 8 308 556 26 3 119 147 703 
2014 139 5 325 446 2 3 106 107 520 
2015 100 6 293 399 10 2 65 77 476 

 
Таблиця 2.76. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2015 р. 
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Разом 
по денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Автоматизоване управління 
технічними процесами - - 6 6 - - - - 6 

Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані 
технології  

1 - - 1 - - - - 1 

Агрономія 5 – 3 8 1 – – 1 9 
Агрохімія і ґрунтознавство - – 5 5 - – 2 2 7 
Адміністративний 
менеджмент  

- - - - - - 5 5 5 

Будівництво 1 - - 1 - - - - 1 
Ветеринарна медицина 8 - 18 26 - - - - 26 
Водні біоресурси - - - - - - - - - 
Водні біоресурси та 
аквакультура 

1 - - 1 - - - - 1 

Геодезія, картографія та 
землеустрій 5 - - 5 3 - - 3 8 

Державна служба - - 4 4 - - 15 15 19 
Екологія та охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування 

3 - - 3 2 - - 2 5 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика - - 7 7 - - - - 7 

Економіка підприємства 
 

5 - 10 15 - - 1 1 16 
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Форми навчання 
денна заочна 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 
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Разом 
по денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Електротехнічні системи 
електроспоживання - - 2 2 - - - - 2 

Біотехнологія 2 - - 2 - - - - 2 
Електрифікація і 
автоматизація с. г. - - 2 2 - - 2 2 4 

Електротехніка та 
електротехнології 2 - - 2 - - - - 2 

Енергетика с.-г. 
виробництва - - 70 70 - - 1 1 71 

Енергетика та електротех-
нічні системи в АПК 7 - - 7 2 - - 2 9 

Економічна кібернетика 1 - - 1 - - - - 1 
Комп’ютерні науки  2 - - 2 - - - - 2 
Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг 

- - 2 2 - - - - 2 

Інформаційні управляючі 
системи та технології 

- - 6 6 - - - - 6 

Захист рослин 2 - 10 12 - - - - 12 
Землеустрій та кадастр - - 19 19  - 7 7 26 
Лісове господарство – – 2 2 – – 1 1 3 
Лісове і садово-паркове 
господарство 3 – – 3 1 – – 1 4 

Мисливське господарство – – 1 1 – – – – 1 
Маркетинг 1 -  1 - -   1 
Машини та обладнання  
с.-г. виробництва 

- - 7 7 - - 2 2 9 

Машинобудування 2 - - 2 - - - - 2 
Будівництво - - - - - - - -  
Менеджмент 8 - - 8 - - - - 8 
Менеджмент ЗЕД - - - - - - 3 3 3 
Менеджмент організації  - - - - - - 3 3 3 
Механізація с. г. - - 25 25 - - - - 25 
Електрифікація і 
автоматизація сільського 
господарства 

- - - - - - - - - 

Екологія та охорона 
навколишнього середовища - - 5 5 - - 5 5 10 

Обладнання лісового 
комплексу 

- - 1 1 - - - - 1 

Облік і аудит 6 - 11 17 - - 2 2 19 
Оподаткування - - - - - - - - - 
Організація перевезень і 
управління на транспорті 
 

- - 7 7 - - 1 1 8 
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Форми навчання 
денна заочна 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 
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) 

Разом 
по денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Організація і регулювання 
дорожнього руху - - 6 6 - - - - 6 

Процеси, машини та 
обладнання АПВ 5 - - 5 - - -  5 

Педагогіка вищої школи - - 8 8 - - 3 3 11  
Переклад - - 4 4 - - - - 4 
Плодоовочівництво і 
виноградарство - – 4 4 - – 2 2 6 

Правознавство 5 6 10 21 - 2 - 2 23 
Промислове та цивільне 
будівництво 

- - - - - - - - - 

Садово-паркове 
господарство – – 6 6 – – – – 6 

Селекція і генетика с.-г. 
культур - – 5 5 - – – – 5 

Соціальна педагогіка 3 - - 3 - - - - 3 
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

2 - - 2 - - - - 2 

Технологія деревообробки  – – – – – – – – – 
Деревооброблювальні 
технології – – – – – – – – – 

Технології зберігання та 
переробки водних 
біоресурсів 

- - 2 2 - - - - 2 

Технологія зберігання, 
консервування та переробки 
м`яса 

- - 4 4 - - - - 4 

Транспортні технології 
(за видами транспорту) 3 - - 3 1 - - 1 4 

Транспортні технології та 
засоби у АПК - - - - - - - - - 

Управління навчальним 
закладом 

- - 2 2 - - - - 2 

Фінанси і кредит 8 - 13 21 - - 3 3 24 
Філологія 5 - - 5 - - - - 5 
Харчові технології та 
інженерія 

4 - - 4 - - -  4 

Якість, стандартизація та 
сертифікація 

- - 6 6 - - 7 7 13 

РАЗОМ 100 6 293 399 10 2 65 77 476 
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Таблиця 2.77. Динаміка кількості студентів, які виконали диплом на замовлення 
підприємств або отримали рекомендації ЕК на впровадження у 2010-2014 рр. 
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по денній
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011 340 100 776 1216 194 36 264 494 1710 
2012 480 14 611 1105 194 9 334 537 1642 
2013 705 15 648 1368 174 33 245 352 1818 
2014 603 7 889 1494 196 45 476 699 2216 
2015 516 9 901 1426 265 44 298 607 2023 

 
Таблиця 2.78. Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств 

або отримали рекомендації ЕК на впровадження у 2015 р. 
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Разом 
по 

денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Автоматизоване управління 
технічними процесами - - 24 24 - - 6 6 30 

Автоматизація та комп’ютер-
но-інтегровані технології 20 - - 20 8 - - 8 28 

Агрономія 94 - 42 136 61 - 27 88 224 
Агрохімія і ґрунтознавство - - 12 12 - - 11 11 23 
Адмін. менеджмент - - - - - - - - - 
Біотехнологія - - - - 14 - - 14 14 
Будівництво 1 - - 1 - - - - 1 
Ветеринарна медицина - - 136 136 - - 1 1 137 
Водні біоресурси - - 17 17 - - 6 6 23 
Водні біоресурси та 
аквакультура 

23 - - 23 7 - - 7 30 

Геодезія, картографія та 
землеустрій - - - - - - - - - 

Державна служба - - 6 6 - - 22 22 28 
Деревоброблювальні 
технології 11 – – 11 6 – – 6 17 

Захист рослин - - 23 23 20 - 15 35 58 
Землеустрій та кадастр   23 23   18 18 41 
Інформаційні управляючі 
системи та технології 

- - 12 12 - - - - 12 

Електрифікація і 
автоматизація с.г. - - 32 32 - - 19 19 51 
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денна заочна 
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Разом 
по 

денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Енергетика с.-г. виробництва - - 79 79 - - 34 34 113 
Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК 50 - - 50 81 - - 81 131 

Електротехніка та 
електротехнології 23 - - 23 - - - - 23 

Екологія та охорона 
навколишнього середовища - - 30 30 - - 15 15 45 

Електротехнічні системи 
електроспоживання - - 17 17 - - - - 17 

Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалансо-
ване природокористування 

- - - - 5 - - 5 5 

Екологічна біотехнологія та 
біоенергетика 

- - - - - - - - - 

Економіка підприємства 44 - 48 92 - - - - 92 
Економічна кібернетика 9 - 8 17 - - - - 17 
Комп’ютерні науки 12 - - 12 - - - - 12 
Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг 

- - 7 7 - - - - 7 

Лісове і садово паркове 
господарство 42 – – 42 52 – – 52 94 

Лісове господарство – – 40 40 – – 25 25 65 
Мисливське господарство – – 5 5 – – – – 5 
Маркетинг - - - - - - - - - 
Менеджмент ЗЕД - - - - - - - - - 
Менеджмент організацій і 
адміністрування 

- - - - - - - - - 

Машини та обладнання с.-г. 
виробництва 

- - 4 4 - - 1 1 5 

Машинобудування 4 - - 4 2 - - 2 6 
Механізація с. г. - - 75 75 - - 36 36 111 
Обладнання лісового 
комплексу  

- - 2 2 - - - - 2 

Облік і аудит 98 - 63 161 - - - - 161 
Оподаткування - - 10 10 - - - - 10 
Організація перевезень і 
управління на транспорті - - 10 10 - - - - 10 

Організація і регулювання 
дорожнього руху - - 10 10 - - - - 10 

Процеси, машини та 
обладнання АПВ - - - - - - - - - 

Транспортні технології (за 
видами транспорту) 

- - - - - - - - - 
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Разом 
по 

денній 
і заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортні технології та 
засоби у АПК - - - - - - - - - 

Педагогіка вищої школи - - 3 3 - - 9 9 12 
Плодоовочівництво і 
виноградарство - - 22 22 - - 13 13 25 

Промислове та цивільне 
будівництво 

- - 1 1 - - - - 1 

Правознавство - 9 11 20 - 7 - 7 27 
Професійна освіта - - - - - 37 - 37 37 
Садово-паркове господарство – – 28 28 – – 21 21 49 
Селекція і генетика - - 8 8 - - – – 8 
Соціальна педагогіка - - 2 2 - - 3 3 5 
Технології деревообробки – – 14 14 – – 1 1 15 
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

8 - - 8 7 - - 7 15 

Технології зберігання та 
переробки водних біоресурсів 

- - 6 6 - - - - 6 

Технологія зберігання, консер-
вування та переробки м`яса 

- - 10 10 - - - - 10 

Управління  навчальним 
закладом 

- - - - - - - - - 

Фінанси та кредит 69 - 49 118 - - - - 118 
Харчові технології та 
інженерія 

8 - - 8 2 - - 2 10 

Якість, стандартизація  та 
сертифікація 

- - 12 12 - - 15 15 27 

РАЗОМ 516 9 901 1426 265 44 298 607 2023 
 

Таблиця 2.79. Динаміка кількості студентів, які склали державний екзамен, 
захистили дипломний проект (роботу) на «4» і «5» у 2011-2015 рр. 
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формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011 1671 306 1159 3136 746 68 638 1437 4573 
2012 1563 147 1010 2720 843 114 931 1888 4208 
2013 1601 16 907 2495 504 76 1005 1585 4080 
2014 1723 20 757 2512 588 65 823 1437 3942 
2015 1358 11 776 2068 717 47 669 1398 3589 
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Таблиця 2.80. Кількість студентів, які склали державний екзамен, захистили 
дипломний проект (роботу) на «4» і «5» у 2015 р. 

 
Форми навчання 

денна заочна 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 
О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(2

+3
+4

) 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 
О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 
О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(6

+7
+8

) 

Разом 
по денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Автоматизоване управління 
технологічними процесами - - 15 15 - - 5 5 20 

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології  15 - - 15 6 - - 6 21 

Агрономія 129 - 43 172 61 - 28 89 261 
Агрохімія і ґрунтознавство - - 13 - - - 12 - 25 
Адміністративний менеджмент  - - - -  - 42 42 42 
Біотехнологія 38 - - 38 15 - - 15 53 
Будівництво 19 - - 19 - - - - 19 
Ветеринарна медицина 96 - 129 225 - - 1 1 226 
Водні біоресурси - - 33 - - - 12 - 45 
Водні біоресурси та аквакультура 46 - - 46 16 - - 16 62 
Державна служба - - 10 10 - - 40 40 50 
Деревооброблювальні технології 16 – – 16 6 – – 6 22 
Захист рослин 41 - 36 77 28 - 26 54 131 
Землеустрій та кадастр - - 55 55 - - 53 53 108 
Інформаційні управляючі системи 
та технології 

- - 16 16 - - - - 16 

Екологія та охорона навколиш-
нього середовища та збалан-
соване природокористування 

52 - - 52 24 - - 24 76 

Економіка підприємства 44 - - 44 27 - 31 58 102 
Електрифікація і автоматизація 
с.г. - - 21 21 - - 17 17 38 

Енергетика с.-г. виробництва - - 52 52 - - 30 30 82 
Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК 43 - - 43 123 - - 123 186 

Електротехніка та 
електротехнології 19 - - 19 - - - - 19 

Електротехнічні системи 
електроспоживання - - 11 11 - - - - 11 

Екологія та охорона 
навколишнього середовища - - 37 37 - - 26 26 63 

Економічна кібернетика 17 - 12 29 - - - - 29 
Комп’ютерні науки 21 -  21 - - - - 21 
Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг 

- - 10 10 - - - - 10 

Лісове і садово-паркове 
господарство 81 – – 81 75 – – 75 156 

Лісове господарство – –   – – 31 31 31 
Мисливське господарство - - - - - - - - - 
Маркетинг 29 -  29 12 -  12 41 
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О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 

О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 
О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(2

+3
+4

) 

О
С

 
«Б
ак
ал
ав
р»

 
О
С

 
«С
пе
ці
ал
іс
т»

 
О
С

 
«М
аг
іс
тр

» 

вс
ьо
го

 
(6

+7
+8

) 

Разом 
по денній і 
заочній 
формах 

(5+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Менеджмент 107 -  107 43 -  43 150 
Машинобудування 36 - - 36 19 - - 19 55 
Машини та обладнання с/г 
виробництва 

- - 22 22 - - 17 17 39 

Менеджмент ЗЕД  - -   - 24 24 24 
Менеджмент організації  - -   - 24 24 24 
Механізація с. г.   83 83   34 34 117 
Оподаткування - - - - - - - - - 
Облік і аудит 78 - - 78 48 - 76 124 202 
Обладнання лісового комплексу - - 16 16 - - - - 16 
Організація і регулювання 
дорожнього руху - - 10 10 - - 5 5 15 

Організація перевезень і 
управління на транспорті - - 15 15 - - 10 10 25 

Педагогіка вищої школи - - 20 20 - - 35 35 55 
Процеси, машини та обладнання 
АПВ 117 - - 117 33 - - 33 150 

Плодоовочівництво і 
виноградарство - - 21 - - -- 11 - 33 

Правознавство 26 11 10 47 39 10 - 49 96 
Геодезія, картографія та 
землеустрій 65 - - 65 39 - - 39 104 

Професійна освіта - - - - - 37 - 37 37 
Промислове та цивільне 
будівництво 

- - 6 6 - - - - 6 

Переклад - - - - - - - - - 
Садово-паркове господарство – –   – – 36 36 36 
Селекція і генетика с.-г. культур - - 8 8 - - – - 8 
Соціальна педагогіка 21  10 21 21  7 28 49 
Технологія виробництва і пере-
робки продукції тваринництва 

54 - - 54 22 - - 22 76 

Технологія деревообробки – –   – – 4 4 4 
Технології зберігання та 
переробки водних біоресурсів 

- - 11 11 - - - - 11 

Технологія зберігання, кон-
сервування та переробки м`яса 

- - 21 21 - - - - 21 

Транспортні технології (за 
видами транспорту) 54 - - 54 7 - - 7 61 

Управління навчальним закладом - - 19 19 - - - - 19 
Харчові технології та інженерія 33 - - 33 13 - - 13 46 
Фінанси і кредит 61 - - 61 40 - 32 72 133 
Філологія - - - - - - - - - 
Якість, стандартизація  та 
сертифікація 

- - 11 11 - - - - 11 

РАЗОМ 1358 11 776 2068 717 47 669 1398 3589 
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Таблиця 2.81. Динаміка кількості замовлень з виробництва на випускників 
денної форми навчання у 2011-2015 рр. 

 
Роки ОС «Бакалавр» ОС «Спеціаліст» ОС «Магістр» Всього 
2011 494 132 1047 1673 
2012 661 153 1035 1849 
2013 951 15 1060 1922 
2014 903 15 980 1898 
2015 521 - 834 1355 

 
Таблиця 2.82. Кількість замовлень з виробництва на випускників 

денної форми навчання 2015 р. 
 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» Всього 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами - - 21 21 

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології - - - - 

Агрономія 57 – 44 101 
Агрохімія і ґрунтознавство – – 13 13 
Адміністративний менеджмент - - 1 1 
Біотехнологія 5 - - 5 
Будівництво  17 - - 17 
Ветеринарна медицина 139 - 136 275 
Водні біоресурси - - 33 33 
Водні біоресурси та аквакультура 46 - - 46 
Геодезія, картографія та землеустрій 12 - - 12 
Державна служба     
Деревооброблювальні технології 20 – – 20 
Захист рослин 2 - - 2 
Землеустрій та кадастр - - 10 10 
Інформаційні управляючі системи та 
технології 

- - 1 1 

Економіка підприємства 20 - 48 68 
Електрифікація і автоматизація с.г. - - 23 23 
Енергетика с.-г. виробництва - - 73 73 
Електротехніка та електротехнології     
Електротехнічні системи 
електроспоживання - - 16 16 

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

5 - - 5 

Екологія та охорона навколишнього 
середовища - - 8 8 

Енергетика та електротехнічні системи 
в АПК - - - - 

Економічна кібернетика 2 - - 2 
Комп’ютерні науки 2 - - 2 
Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг 

- - 1 1 

Лісове господарство – – 35 35 
Лісове і садово-паркове господарство 78 – – 78 
Маркетинг - - 2 2 



 

 137 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» Всього 

Машини та обладнання с.-г. 
виробництва 

- - 18 18 

Машинобудування  24 - - 24 
Менеджмент - - - - 
Менеджмент ЗЕД - - 13 13 
Менеджмент організації і 
адміністрування 

- - 10 10 

Механізація сільського господарства   70 70 
Мисливське господарство – – 10 10 
Облік і аудит 50 - 63 113 
Оподаткування - - 2 2 
Обладнання лісового комплексу - - 14 14 
Організація перевезень і управління на 
транспорті - - 10 10 

Організація і регулювання дорожнього 
руху - - 10 10 

Педагогіка вищої школи - - - - 
Плодоовочівництво і виноградарство – – 23 23 
Правознавство 12 - 15 27 
Промислове та цивільне будівництво - - 5 5 
Садово-паркове господарство – – 27 27 
Селекція і генетика с.-г. культур – – 13 13 
Соціальна педагогіка - - - - 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

8 - - 8 

Технології деревообробки – – 12 12 
Технології зберігання та переробки 
водних біоресурсів 

- - 3 3 

Технологія зберігання, консервування 
та переробки м`яса 

- - 2 2 

Управління навчальним закладом - - - - 
Харчові технології та інженерія - - - - 
Фінанси та кредит 22 - 49 71 
Філологія - - - - 
Якість, стандартизація  та сертифікація - - - - 

РАЗОМ 521 - 834 1355 

 
 

Таблиця 2.83. Динаміка кількості випускників денної форми навчання, 
працевлаштованих за фахом у 2011-2015 рр. 

 

Рік ОС «Бакалавр» ОС «Спеціаліст» ОС «Магістр» Всього 
2011 432 152 1168 1752 
2012 872 147 1025 1964 
2013 743 20 1179 1942 
2014 802 17 1179 1998 
2015 492 22 825 1330 
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Таблиця 2.84. Кількість випускників 2015 р. денної форми навчання,  
які працевлаштовані за фахом 

 

Напрям  підготовки, 
спеціальність 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» Всього 

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології - - - - 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами - - - - 

Агрономія 57 – 44 101 
Агрохімія і ґрунтознавство - – 13 13 
Адміністративний менеджмент - - 1 1 
Біотехнологія 5 - - - 
Будівництво  - - - - 
Ветеринарна медицина 131 - 136 267 
Водні біоресурси - - 33 33 
Водні біоресурси та аквакультура 46 - - 46 
Геодезія, картографія та землеустрій 8 - - 8 
Державна служба - - - - 
Деревооброблювальні технології 1 – – 1 
Захист рослин 2 - - 2 
Землеустрій та кадастр - - 48 48 
Інформаційні управляючі системи та 
технології 

- - 15 15 

Екологія та охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

4 - - 4 

Економіка підприємства 44 - 48 92 
Електрифікація і автоматизація с.г. - - - - 
Екологія та охорона навколишнього 
середовища - - 24 24 

Екологічна біотехнологія та біоенергетика - - 20 20 
Енергетика с.-г. виробництва - - - - 
Електротехнічні системи 
електроспоживання - - - - 

Енергетика та електротехнічні системи в 
АПК - - - - 

Електротехніка та електротехнології - - - - 
Економічна кібернетика 1 - 10 11 
Комп’ютерні науки 2 - - 2 
Комп’ютерний еколого-економічний 
моніторинг 

- - 9 9 

Лісове господарство – – 18 18 
Лісове і садово-паркове господарство - - - - 
Мисливське господарство – – 6 6 
Маркетинг - - 2 2 
Машини та обладнання с.-г. виробництва - - 25 25 
Машинобудування  - - - - 
Менеджмент - - - - 
Менеджмент ЗЕД - - 13 13 
Менеджмент організацій - - 10 10 
Механізація с. г. - - 70 70 
Обладнання лісового комплексу - - 25 25 
Облік і аудит 98 - 63 161 
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Напрям  підготовки, 
спеціальність 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Спеціаліст» 

ОС 
«Магістр» Всього 

Організація перевезень і управління на 
транспорті - - 10 10 

Організація і регулювання дорожнього 
руху - - 10 10 

Оподаткування - - 10 10 
Педагогіка вищої школи - - - - 
Переклад - - - - 
Плодоовочівництво і виноградарство  – 23 23 
Правознавство 4 22 15 37 
Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва - - - - 

Промислове та цивільне будівництво - - 9 9 
Садово-паркове господарство – – 8 8 
Селекція і генетика с.-г. культур - – 7 7 
Соціальна педагогіка - - - - 
Технології деревообробки     
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

8 - - 8 

Технології зберігання та переробки 
водних біоресурсів 

- - 12 12 

Технологія зберігання, консервування та 
переробки м`яса 

- - 17 17 

Транспортні технології (за видами 
транспорту) - - - - 

Управління навчальним закладом  - - - - 
Харчові технології та інженерія 12 - - 12 
Фінанси і кредит 69 - 49 118 
Філологія - - - - 
Якість, стандартизація та сертифікація   22 22 

РАЗОМ 492 22 825 1330 
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2.1.5.9. Підготовка військових спеціалістів 
 
Кафедра має у своєму складі 4 предметно-методичні комісії (ПМК): ПМК №1 – 

тактичної і тактико-спеціальної підготовки; ПМК №2 – військово-технічної підготовки; 
ПМК №3 – військово-технічної і військово-спеціальної підготовки; ПМК №4 – тилового 
забезпечення. 

Кафедра укомплектована НПП на 94 %, навчально-допоміжним складом на 90 %. 
Навчальна та методична робота на кафедрі проводилась за планом. На кафедрі у 2015 р. 
проходили військову підготовку 408 студентів першого року навчання та 411 студентів 
другого року навчання. 

Навчання студентів проводилося за 6 військово-обліковими спеціальностями: 
«Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів»; «Бойове 
застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів»; «Застосування 
автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів»; «Експлуатація та ремонт 
базових машин бронетанкової техніки»; «Експлуатація та ремонт електро і 
спецобладнання та автоматики бронетанкової техніки»; «Радіологія та токсикологія 
ветеринарна». 

Програма військової підготовки студентів виконана на 100 % із загальною оцінкою  
«задовільно». При організації навчання основна увага зверталася на більш певне втілення 
у навчальний процес сучасних технічних засобів, виконання практичних робіт на 
озброєнні та техніці. 

Для підвищення практичної підготовки студентів протягом року проводилися 
заняття з технічної підготовки безпосередньо на ремонтних базах, а з студентами 
ветеринарами в ветеринарних установах  Міністерства оборони України. На кафедрі за 
кошти юридичних та фізичних осіб навчалось 766 чоловік. 

Методична підготовка була спрямована на удосконалення навчально-виховного 
процесу, підвищення якості навчання студентів та методичного рівня викладачів. На 
кафедрі проводилася робота з обробки методичної документації для підготовки офіцерів 
запасу. Кафедра військової підготовки розташована ізольовано у двох пунктах 
розміщення, має 21 клас та 2 лабораторії, навчально-тренувальний комплекс з 
стрілецьким тиром, стройовий плац, ПТО, стоянку машин і необхідну кількість підсобних 
приміщень. Технічними засобами навчання кафедра забезпечена на 86 %. Військовою 
технікою, озброєнням, майном та навчальною літературою для підготовки студентів 
кафедра укомплектована в межах табельної необхідності на 82 %. 

Військово-наукова та дослідна робота була спрямована на удосконалення 
навчального процесу та впровадження передового досвіду навчання. 

Раціоналізаторська робота направлена на удосконалення матеріальної бази – 
підвищення ефективності використання технічних засобів навчання. Режим таємності на 
кафедрі дотримується. Облік та зберігання таємних документів здійснюється, втрат немає. 

Внутрішня служба організована згідно Статутів Збройних Сил України. Охорона 
приміщень, зброї та техніки здійснюється позавідомчою охороною. Стан дисципліни – 
«задовільний».  

Пропозиції щодо покращення військової підготовки студентів: 
- для більш якісного проведення та виконання програми військової підготовки 

студентів планувати та проводити, як один навчальний день на тиждень (методом 
«військового дня»); 

- по можливості організувати у 2016 навчальному році проведення окремих 
практичних занять з студентами у військах; 

- забезпечити мінімальне постачання кафедри паливно-мастильними матеріалами 
для польових виїздів; 

- обладнати 3 класи мультимедійними системами; 
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- провести поточний ремонт навчальних класів №43, 51, 52; 
- забезпечити кафедру необхідними бланками та журналами для навчання 

студентів. 
 
Таблиця 2.85. Укомплектування науково-педагогічними працівниками та 

навчально-допоміжним персоналом 
 

НПП НДП № 
з/п Найменування підрозділів за штатом за списком за штатом за списком 
1 Науково-педагогічні працівники 31 28 - - 
2 Педагогічні працівники - - 6 5 
3 Навчально-допоміжний персонал - - 7 7 
4 Спеціалісти - - 17 15 
5 Робітники - - 7 5,5 

Всього: 31 28 37 32,5 
 
Річний бюджет кафедри військової підготовки за звітний 2015 рік – 2221280,99 грн.  

 
Таблиця 2.86. Укомплектованість елементами навчальної,  

матеріально-технічної бази 
 

№ 
з/п 

Найменування техніки озброєння  
та інших об’єктів НМТБ 

Згідно з 
табелем У наявності 

Причина 
неукомплек-
тованості 

1. Бронетанкова техніка:    
 танк Т64Б 1 1  
 танк Т64Б1 2 2  
 БМП-1 (об. 765) 2 2  
 БМП-2 (об. 675) 1 1  

2. Стрілецька зброя:    
 - 5,6 мм гвинтівка «ТОЗ-12» 16 16  
 - 5,6 мм пістолет «Марголіна» 8 8  
 - 5,6 мм пістолет «Марголіна» (з д/с 150 мм) 6 6  
 - 7,62 мм револьвер ТОЗ-36 3 3  
 - 5,6 мм пістолет ИЖ-35 М 1 1  
 - 9 мм пістолет ПМ 15 15  
 - 9 мм пістолет ПМ (навчальний) 15 15  
 - 9 мм пістолет ПМ (розрізний) 1 1  
 - 5,6 мм гвинтівка «ТОЗ-8» 5 5  
 - 5,45 автомат АКС-74 (навчальний) 10 10  
 - 5,45 автомат АК-74 (навчальний) 30 30  
 - 5,45 кулемет РПК-74 (навчальний) 4 4  
 - 5,45 кулемет РПКС-74 (навчальний) 1 1  
 - 5,45 автомат АК-74 (бойовий) 4 4  
 - 7,62 автомат АКМ  10 10  
 - 7,62 кулемет ПК (розрізний) 1 1  
 - 7,62 кулемет ПКМ (навчальний) 3 3  
 - 7,62 кулемет ПКТ (навчальний) 6 6  
 - 7,62 кулемет ПКТ (бойовий на БМП-2) 1 1  
 - 7,62 мм гвинтівка СВД (навчальна) з ПСО 1 1  
 - 12,7 мм кулемет НСВТ (навчальний) 1 1  
 - 12,7 мм кулемет НСВ (навчальний) 1 1  
 - 40 мм підствольний ГП-25 (навчальний) 3 3  
 - 14,5 мм кулемет КПВТ (навчальний) 2 2  
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№ 
з/п 

Найменування техніки озброєння  
та інших об’єктів НМТБ 

Згідно з 
табелем У наявності 

Причина 
неукомплек-
тованості 

 - 26 мм сигнальний пістолет СПШ 4 4  
 - АГС-17 (навчальний) 1 1  
 - РПГ-7В (навчальний) з ПГО- 7 1 1  
 - РПГ-7В (навчальний) без ПГО- 7 5 5  
 - РПГ-7 (розрізний) 1 1  
 - 73 мм гармата 2А28 «Гром» розрізний макет 1 1  
 - 73 мм гармата 2А28 «Гром» на навчальній 

башні 
4 4  

 - 73 мм гармата 2А28 «Гром» на БМП-1 2 2  
 - апаратура управління ПТРК 9С428 

(навчальна) 
1 1  

 - 30 мм гармата 2А42 (бойова на БМП-2) 1 1  
 - 30 мм гармата 2А42 (навчальна на БМП-2) 1 1  
 - ПУ 9П135М (бойова на БМП-2) 1 1  
 - затвор навчальний до виробу 2А26 1 1  
 - бінокль Б6х30 6 6  
 - бінокль Б8х30 6 6  
 - бінокль БИ8х30 6 6  
 - виріб 1 ПН-34 (НСПУ) 1 1  
 - 7,62 пристрій ПУС – 7М 2 2  

3. Автомобілі:     
 - легковий автомобіль УАЗ3151 1 1  
 - вантажний автомобіль ЗІЛ 130 1 1  
 - автошасі ЗІЛ 131 2 2  
 - автошасі ГАЗ 66 1 1  
 - причеп 2ПН-2М 1 1  
 - причеп 1П-1,5 1 1  

4. Радіостанція Р-173 5 5  
5. Радіоприймач Р-173П 1 1  
6. Пристрій випрямляючий ВАК-12-28,5 1 1  
7. Поточні аудиторії для проведення лекцій та 

демонстрації кінофільмів 
1 1  

8. Лабораторії для проведення практичних занять 
та виконання робіт 

10 10  

9. Службові приміщення 12 12  
10. Складські приміщення 3 3  
11. Підсобні приміщення 8 8  
12. Вогневе містечко /вінт, полігон/ 1 1  
13. Стрілецький тир 1 1  
14. Стройовий плац 1 1  
15. Стоянка машин 1 1  
16. ПТОР 1 1  
17. Навчально-тренувальні засоби:    

 - УДС 4 4  
 - навчальний клас 5 2  
 - навчальна башта танку 2 1  
 - навчальна башта БМП-1 4 4  
 - тренажер водіння 4 3  

18. Переносне стрілецьке обладнання 1 1  
19. Комп’ютери 70 55  
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2.1.5.10. Післядипломна освіта 
 

Основними напрямки роботи ННІ післядипломної освіти щодо організації 
післядипломної освіти у 2015 році були: підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців 
агропромислової і природоохоронної галузей, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
і педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів України I-IV рівня 
акредитації, підготовка і перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти, підготовка 
магістрів спеціальностей «Державна служба», «Дорадництво», «Управління інноваційною 
діяльністю», підготовка і підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників. 

Згідно діючої ліцензії обсяг слухачів-державних службовців, керівників і фахівців 
аграрних підприємств, установ і організацій з напряму 1501 «Державне управління» складає 
3000 осіб та за акредитованими в університеті напрямами (спеціальностями) 3650 осіб. 

У 2015 р. закріпилась позитивна тенденція зростання показників у роботі інституту за 
останні 11 років, тобто за ті роки, упродовж яких ННІ післядипломної освіти перебуває у 
складі Університету і тісно співпрацює з іншими ННІ та факультетами. Так, показники з 
підвищення кваліфікації керівних кадрів агропромислової та природоохоронної галузей, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих аграрних закладів I-IV рівнів 
акредитації зросли з 2920 до 4476 осіб, підготовки і перепідготовки з наданням другої вищої 
освіти – відповідно із 380 до 512 осіб; підготовки магістрів зі спеціальностей «Державна 
служба», «Управління інноваційною діяльністю» та «Дорадництво» із 48 до 114. 

Дирекція інституту постійно працює над пошуком можливостей залучення до 
навчання на курсах підвищення кваліфікації широкого кола слухачів. Це, в першу чергу, 
проведення виїзних занять безпосередньо на місцях в районних радах Київської області, 
університетах, коледжах і технікумах системи аграрної освіти. Понад 2900 осіб пройшли 
вишкіл у семінарах - навчаннях голів сільських та селищних рад, педагогічних і науково-
педагогічних працівників аграрних ВНЗ  I-IV рівнів акредитації. 

До процесу підвищення кваліфікації залучено 282 науково-педагогічних працівників, з 
них: 257 викладачів – на умовах погодинної оплати. Педагогічне навантаження з підвищення 
кваліфікації склало 10259 годин, з них: 5957 години прочитано співробітниками кафедр 
Інституту, 3351 години – співробітниками кафедр НУБіП України та 951 година 
викладачами, залученими з міністерств і відомств та інших державних установ. Окремі види 
діяльності відповідно до структури ННІ забезпечують кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу, інноваційної діяльності в АПК, регіонального управління та місцевого 
самоврядування. Загалом НПП кафедр інституту у 2015 р. видано 6 посібників і підручників, 
рекомендованих вченою радою, 1 монографію; підготовлено більше п’ятдесяти методичних 
розробок; організовано та проведено міжнародну, всеукраїнську, студентську науково-
практичні конференції; опубліковано близько ста статей, тез та доповідей на конференціях. 

Протягом 2015 року міжнародна діяльність була спрямована на подальший розвиток 
зовнішніх зв’язків та розширення контактів із закордонними колегами. Основними 
напрямками міжнародної діяльності є: прийом НУБіП України іноземних делегацій (у т.ч. 
працівників інших організацій) – 2; організація міжнародних заходів (конференції, семінари, 
воркшопи) – 2; участь науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту у 
міжнародних заходах за кордоном (виставки, конференції, семінари, воркшопи) – 10, 
стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном – 3. 

Плідна робота дирекції інституту сприяє збільшенню надходження коштів до 
спеціального фонду університету. Так, загальна сума надходжень позабюджетних коштів 
склала 5370 тис. грн. Зароблені кошти направляються на розвиток матеріально-технічної бази 
Університету і Інституту. 
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2.2. Виховна, культурно-масова і спортивна робота 
 

Виховання - це насамперед «вбирання в себе» кожною особистістю культури 
рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими 
поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-
історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у 
сферу загальнолюдських цінностей. Досягнення мети виховання можливе лише за умови 
комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького 
складу, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань 
студентської молоді. Організація виховної роботи здійснюється за допомогою ректорату, 
кафедри, наставника, викладача, студентського самоврядування і активності самого 
студента, що, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість. 

Відділ виховної роботи та студентських справ організовує та координує виховну 
роботу університету разом із кафедрами культурології, фізичного виховання, 
гуманітарного спрямування, органами студентського самоврядування факультетів, 
навчально-наукових інститутів, гуртожитків організовує проведення науково-методичних 
семінарів для наставників академічних груп перших курсів, які дозволяють здійснювати 
заходи, застосовувати педагогічні впливи та прийоми, спрямовані на формування 
колективу студентського курсу та групи, сприяє організації змістовного дозвілля 
студентів, забезпечує їх включення у різні форми самореалізації відповідно до здібностей 
та інтересів кожного. 

Слухачами науково-методичного семінару у поточному році стали 107 науково-
педагогічних працівників. Наставництво передбачає не лише навчання молодих педагогів, 
а й забезпечує їхню професійну адаптацію, формує в них прагнення підвищувати науково-
теоретичний рівень і професійну майстерність. Згідно із програмою семінару на розгляд 
виносилося ряд питань, серед яких важливе місце відведено системі виховної роботи в 
НУБіП України, формуванню екологічної культури студентів засобами народознавства, 
методам і формам виховання студентської молоді, методиці роботи наставника 
студентської групи, методиці вивчення особистості студента та студентського колективу, 
формуванню лідерських якостей у студентів аграрного ВНЗ, профілактиці негативних 
явищ у студентському середовищі, вихованню здорового способу життя та іншим 
актуальним темам. Випускники науково-методичного семінару – наставники академічних 
груп відповідно до наказу ректора отримали свідоцтво про підвищення педагогічної 
кваліфікації в науково-педагогічному семінарі, яке дає право працювати з академічною 
групою упродовж 5 років. У 2015 р. започатковано студентами І курсу приймати 
Урочисту присягу НУБіП України 1 вересня. 

Протягом року розроблено та видано Положення про порядок поселення 
(переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки 
студентського містечка НУБіП України на 2015-2016 н.р., Положення про порядок 
поселення (переселення, виселення) молодих спеціалістів, працівників університету (в 
тому числі працівників гуртожитку) та сторонніх осіб, які співпрацюють із підрозділами 
університету, в гуртожитки студентського містечка НУБіП України на 2015-2016 н.р. 
Директор ННЦ виховної роботи та соціального розвитку спільно з фахівцями відділу 
брали активну участь у формуванні показників 5 розділу «Організаційна робота» 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП 
України та розділу «Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та 
особистісний розвиток молоді» Програми розвитку університету на 2015-2020 рр. 
«Голосіївська ініціатива - 2020». 

Для визначення єдиних підходів для всіх факультетів та інститутів Університету до 
використання рейтингової системи оцінки навчальних, наукових, громадських, 
спортивних, мистецьких та інших досягнень студентів розроблено і введено в дію 
Положення про академічний рейтинг студентів НУБіП України. 
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Для покращення механізму оцінки активності студентів наказом від 17.03.2015 р. 
№ 316 розроблено і затверджено 3-тю редакцію Положення про академічний рейтинг 
студентів НУБіП України. 

Впродовж навчального року для проведення змістовного дозвілля в університеті 
регулярно відбуваються масові заходи, виступи художньої самодіяльності, зустрічі з 
ветеранами війни, тематичні вечори, спортивні змагання, дискотеки. З метою виявлення 
обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей в університеті 
організовано роботу художніх колективів і гуртків, спортивних секцій та оздоровчих груп.  

За участі директора ННЦ виховної роботи Коваленка В.П. з 16 по 19 червня на базі 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  
ім. С.З. Ґжицького 7 студентів нашого вишу взяли участь у 17-й всеукраїнському зльоті 
студентських лідерів аграрної освіти. 

Відділ виховної роботи постійно надає організаційну допомогу у проведенні 
урочистих та святкових заходів на факультетах та у гуртожитках університету. 

З метою цілеспрямованої організації виховного процесу, підтримки дисципліни і 
порядку у студентських гуртожитках від кожного факультету призначено науково-
педагогічного працівника, який виконує у визначеному гуртожитку студмістечка 
обов`язки вихователя. Вихователі проводили зі студентами-мешканцями гуртожитків 
лекції, семінари, тренінги, індивідуальну роботу щодо виховання здорового способу 
життя, профілактики асоціальних явищ, конкурси на визначення кращої кімнати, 
спортивні змагання, організовували оформлення стінгазет. 

Суттєвим у вихованні студентів є відвідування музеїв. За минулий навчальний рік  
студенти університету відвідали такі музеї Києва: музей Великої Вітчизняної Війни,  
Національний художній музей України, музей історичних коштовностей України, музей 
шестидесятництва, музей «Київ в мініатюрі», Національний музей Тараса Шевченка, 
Національний музей Івана Гончара, музей російського мистецтва, музей ляльки, музей 
Гетьманства, музей ім. Ханенків, музей під відкритим небом (Пирогово), музей Народного 
декоративного мистецтва та інші. 

Відділ виховної роботи та студентських справ бере активну участь в організації та 
проведенні Днів донора в НУБіП України. До акції долучаються як студенти, так і 
адміністрація університету. В 2015 р. кількість донорів склала 655 студентів та 16 
співробітників.  

У серпні 2015 р. було проведено тренінг «Школа першокурсника», на якому 
студенти нового набору почули лекції про структуру та особливості навчального процесу 
в університеті, щодо напрямів діяльності громадських організацій університету, 
особливості виховного процесу університету, про діяльність кафедр культурології та 
фізичного виховання. Пройшли відбори до спортивних секцій, абонементних груп та 
колективів художньої самодіяльності. 

Відділ виховної роботи та студентських справ брав активну участь в підготовці до 
проведення свята День Знань. 1 вересня 2014 р. було, крім урочистої частини «Посвята в 
першокурсники», було організовано та проведено змагання на території гуртожитків, де 
кожен зміг проявити себе у різних видах спорту. Вечірня програма закінчилася 
дискотекою та виступом групи «Стольний град». У вересні 2015 р. з ініціативи відділу 
виховної роботи було організовано проведення рекламно-інформаційного заходу 
компанією ТОВ «Кока Кола Україна Лімітед». 

Другий рік поспіль, за ініціативи директора ННЦ виховної роботи та соціального 
розвитку, проводиться конкурс на кращий гуртожиток. До складу комісії увійшли 
представники: відділів комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення 
об’єктів охорони, господарського, пожежної безпеки, виховної роботи та студентських 
справ, студентського містечка, Студентської організації, Первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів, Об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків. 
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Також, у жовтні за координації фахівців відділу 11 студентів університету відзначені 
преміями та стипендіями Київського міського голови. 

З ініціативи проректора з навчальної і виховної роботи відділом виховної роботи та 
студентських справ. Спільно з кафедрою фізичного виховання було проведено спортивні 
змагання з тенісу між студентами та співробітниками на Кубок проректора з навчальної і 
виховної роботи. Переможцем став студент факультету інформаційних технологій. 

17 листопада в павільйоні № 17 Національного комплексу «Експоцентр України» 
відбулася святкова програма «Пісенні баталії», під час якої було нагороджено кращих 
студентів переможців змагань та в номінаціях, згідно показників академічного рейтингу 
«Кращий студент». Студенти могли повболівати у змаганнях по перетягуванні линви 
чемпіонами України 2015 – збірною НУБіП України та переможцями Кубку України-2015 
– збірною Національного університету державно-податкової служби України. А 
завершенням свята стала святкова дискотека.  

Близько 400 кращих студентів університету, серед яких відмінники навчання, 
активісти студентського самоврядування, переможці олімпіад, наукових конкурсів, 
спортивних змагань і учасники художньої самодіяльності відзначено преміями. 

Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» відділом виховної роботи 
було організовано та проведено перші прямі таємні вибори голови Студентської 
організації. Взяли участь у виборі керівника Студентської організації більше 60% 
студентів. 

До Дня Збройних Сил України вперше у НУБіП України було проведено військово-
спортивні змагання зі стрільби серед співробітників «Кращий стрілок НУБіП України». У 
них прийняло участь 32 співробітники. 

Клуб веселих і найкмітливіших НУБіП розпочав друге життя. Цьогоріч стартував 
XIV за ліком чемпіонат КВК між факультетами і ННІ та ВП НУБіП України. Перемогу 
здобула команда механіко-технологічного факультету «Каністра». 

Станом на сьогодні основною проблемою у сфері виховної роботи є порушення 
окремими студентами правил внутрішнього розпорядку. Згідно наказу ректора 
функціонує Постійнодіюча комісія з контролю за дотриманням Правил внутрішнього 
розпорядку в гуртожитках НУБіП України. Аналіз зафіксованих фактів порушень в 
2015 р. свідчить, що основною їх причиною є перебування студентів у стані алкогольного 
сп'яніння, що призводить до втрати контролю над собою та негідної поведінки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.19. Порівняльний аналіз студентських порушень протягом 2015 року, осіб 
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Спартакіада серед мешканців гуртожитків поповнилася новими видами змагань – 
колективне присідання та підтягування, силове двоборство.  

Збірна команда НУБіП України з перетягування канату на чолі з тренером команди 
Черкашиним Дмитром, стали чемпіонами України. Чемпіонат відбувся на стадіоні 
Національного університету ДПС України, в якому взяли участь 4 жіночі та 9 чоловічих 
команд України, серед яких – команди студентів, рятувальників, силовиків, воїнів АТО. 

У рамках святкування Дня університету, відділом виховної роботи було проведено 
конкурс відеороликів на тему «Студентське життя в НУБіП України неповторне, як наша 
країна». На розгляд журі було подано 13 відеороликів, а переможцем став студент 
агробіологічного факультету Стукало Артем. 

 
Студентське містечко НУБіП України – комплекс гуртожитків з житловими 

приміщеннями, місцями загального користування, закладами громадського харчування, 
медичного і побутового обслуговування, спортивними кімнатами та іншими будовами, що 
входять в цей комплекс. Основними напрямами роботи студмістечка є забезпечення 
житлових, побутових і культурно-спортивних потреб студентів, аспірантів і слухачів 
підготовчих курсів, створення умов для надання комунальних, медичних та послуг 
громадського харчування. В Університеті налічується 14 гуртожитків, два з яких – 
готельного типу. 

Кожен, хто мешкає у гуртожитку знає – дотримання Правил внутрішнього 
розпорядку є обов’язковим! За дотриманням мешканцями Правил внутрішнього 
розпорядку пильно слідкує згуртована команда у складі завідувача гуртожитку, 
заступника завідувача з виховної роботи, вахтерської служби, технічного персоналу та 
Студентської  ради гуртожитку. У гуртожитку створені всі умови для плідного навчання: 
студенти готуються до занять у читальних залах, в яких є вільний доступ до 
безкоштовного Інтернету. Проживання разом зі своїми одногрупниками також дає змогу 
поглиблювати процес пошуку знань.  

Протягом 2015 р. для покращення соціально-побутових умов проживання студентів 
у гуртожитках було здійснено ряд ремонтних робіт. наведених у табл. 2.87. 

 

Таблиця 2.87. Ремонтні роботи, проведені в гуртожитках  
студентського містечка в 2015 р. 

 

Гуртожиток Види робіт 
Замінені розпашні решітки на 1 поверсі 
Замінені двері в електрощитовій 
Змінені перегородки МЗК 1, 2, 3 поверхів 
Косметичний ремонт 2-х кімнат 
Ремонт ізолятора 

Гуртожиток №1 

Встановлено пральні машини 
Косметичний ремонт 3-го поверху (правої сторони) 
Замінено 15 дверей Гуртожиток №2 
Ремонт ізолятора та кімнати № 12 
Встановлено накриття запасного виходу 
Капітальний ремонт душової 
Ремонт підвального приміщення (частина) Гуртожиток №3 

Встановленні надвіконні перемички 
Ремонти в кімнатах 401, 402, 403, 404, 406, 412, 414, 420, 421, 424, 426, 427, 
428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 440, 441б, 442 
Замінено всі вхідні двері до кімнат на 4 поверсі 
Замінено дах 
Встановлено системи водостоку 
Ремонт в кімнаті для прання 

Гуртожиток №4 

Заміна перил на балконах 2 поверху 
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Гуртожиток Види робіт 
Ремонт боксерського залу 
Косметичний ремонт МЗК на усіх поверхах гуртожитку 
Проведено озеленення території 
Косметичний ремонт 3-го та 4-го поверхів 
Косметичний ремонт в читальному залі 
На спортивному майданчику було встановлено боксерський ринг, стіл для 
армреслінгу 
Перед поселенням, зроблено ремонт у кімнатах для першокурсників на 
2015-2016 н.р. 

Гуртожиток №5 

Встановлено камери відеоспостереження в холі гуртожитку, на дворі, на 
кухні 2-го поверху та в пральні 
Капітальний ремонт МЗК правої сторони 
Часткова заміна покрівлі 
Замінені двері щитової 
Косметичний ремонт каштелянської кімнати 
Замінені двері запасного виходу на металеві 

Гуртожиток №6 

Капітальний ремонт чоловічої душової кімнати 
Капітальний ремонт МЗК лівого крила 
Відбулися малярні роботи на лівому крилі (1, 2, 3, 4, 5) поверхів Гуртожиток №7 
Покладено нову плитку на лівому крилі (2, 3, 4, 5) поверхів 
Косметичні ремонти коридорів та МЗК 
Косметичний ремонт душових кімнат та підвального приміщення 
Косметичний ремонт читального залу 
Будівництво баскетбольного майданчика на території гуртожитку 
Ремонт буфету 
Пофарбовано фасад гуртожитку 
Косметичний ремонт вахтерської кімнати 
Встановлено пральні машини 
Замінено газопровід та газові прилади 

Гуртожиток №8 

Відреставровані аварійні виходи 
Капітальний ремонт жіночої душової на 1-му поверсі Гуртожиток №9 Косметичний ремонт МЗК, коридорів та блоків 
Ремонт фасаду 
Ремонт МЗК 
Косметичний ремонт блоків 3/1, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 9/1 Гуртожиток №10 

Капітальний ремонт кім.832 та 217 
Ремонт фасаду Гуртожиток №11 Косметичний ремонт МЗК, блоків та підвального приміщення 

 
Завідувачі гуртожитків, студентські ради гуртожитку разом з усіма мешканцями 

всіма силами намагаються організувати й облаштувати свій побут.    
 Також у 2015 р. частково оновлено меблі, а саме: придбано 47 двоповерхових 
ліжок, 33 одноповерхових ліжка, 48 шаф для одягу, 76 тумбочок, 48 антресолей. В 
гуртожитки закуплено газові плити в кількості 128 штук. Було придбано аптечки для 
гуртожитків. Двічі протягом року було куплено миючі засоби. Закуплені електротовари та 
сантехніка. Замовлено господарчий інвентар. Перед початком навчального року за 
підтримки первинної профспілкової організації студентів та аспірантів було придбано 
канцтовари. 

У 2014-2015 н.р. до гуртожитків студентського містечка НУБіП України було 
поселено 378 співробітників університету, 13 сторонніх осіб, 6768 студентів. 
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Фізкультурно-масова та спортивна робота в НУБіП України здійснюється 
колективом кафедри фізичного виховання спільно із навчально-оздоровчо-спортивним 
центром НУБіП України, студентською організацією НУБіП України, профкомом 
співробітників НУБіП України шляхом залучання студентів, науково-педагогічних 
працівників і співробітників університету до занять фізичною культурою, масовим 
спортом та спортом вищих досягнень. 

Для здійснення цієї роботи, використовуються наявні спортивні споруди 
університету у позанавчальні години, на яких проводяться наступні заходи: 

- навчально-тренувальні заняття студентів у збірних командах НУБіП України з 
18 видів спорту у позанавчальні години під керівництвом викладачів кафедри фізичного 
виховання затверджених наказами по університету відповідальними за підготовку збірних 
команди Університету з різних видів спорту (накази від 11.06.2014 р. № 682, від 
11.03.2015 р. № 267); 

- заняття усіх бажаючих (студентів, підлітків – мешканців Голосіївського району 
міста Києва) в абонементних групах навчально-оздоровчо-спортивного центру НУБіП 
України у вечірні години та вихідні дні; 

- заняття науково-педагогічних працівників і співробітників Університету в 
оздоровчих групах з різних видів спорту (волейбол, баскетбол, бадмінтон, теніс 
настільний) у вечірні години та вихідні дні; 

- спортивні змагання в НУБіП України різного рівня відповідно до Положення 
про фізкультурно-масову та спортивну роботу в університеті; 

- показові виступи з різних видів спорту під час загальноуніверситетських 
культурно-масових заходів: «День знань 1 вересня», «День Університету»; 

- направлення кращих спортсменів та спортивних команд університету на участь 
у районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях. 

У 2015 р. в університеті працювали 15 збірних команд НУБіП України з різних 
видів спорту, в яких проводились заняття 2-4 рази на тиждень (табл. 2.88).  

Розклад занять збірних команд НУБіП України щорічно розробляється кафедрою 
фізичного виховання, затверджується завідувачем кафедри, розміщується на стенді у 
навчальному корпусі №9 та розміщується на сайті Університету в розділі «Спорт». На 
сайті університету в розділі «Спорт» також розміщено інформацію: про спортивну роботу 
в університеті; про кафедру фізичного виховання, перелік 18 науково-педагогічних 
працівників кафедри з їх фото та заслугами; про кращих спортсменів Університету; 
перелік спортивних секції та оздоровчих групи (керівник, розклад занять, досягнення 
спортсменів секції, фотогалерея); протоколи змагань Спартакіади студентів НУБіП 
України, Спартакіади «Здоров`я» серед наукових, науково-педагогічних працівників і 
співробітників структурних підрозділів НУБіП України з кожного виду спорту; 
положення про змагання, бланки заявок на змагання від ННІ, факультетів, структурних 
підрозділів Університету; фотогалерея кращих спортсменів Університету. 
 
Таблиця 2.88. Кількість та кваліфікація студентів, які займались у збірних командах 

НУБіП України з різних видів спорту у 2015 році 
 

№ Групи навчальних секцій 
спортивного виховання 

Ч
ол
ов
ік
ів

 

Ж
ін
ок

 

Вс
ьо
го

, о
сі
б 

М
С
У
М
К

 

М
С
У

 

К
М
С
У

 

І р
-д

 

Відповідальний 
викладач 

1.  Баскетбол  (чоловіки)                                  13 - 13 - -   Хотенцева І.М. 
2.  Баскетбол (жінки) - 12 12 - - - - Євтушенко І.М. 
3.  Боротьба греко-римська 20 - 20 - -   Аджи Р.І. 
4.  Бокс, різні види єдиноборств, хортинг 15 2 17 - 1   Бурко С.В. 
5.  Важка атлетика та гирьовий спорт 7 12 19 - -   Береза Г.Ю. 
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№ Групи навчальних секцій 
спортивного виховання 

Ч
ол
ов
ік
ів

 

Ж
ін
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Вс
ьо
го
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С
У

 

К
М
С
У

 

І р
-д

 

Відповідальний 
викладач 

6.  Волейбол (жінки) - 12 12 - - - - Магльований Д.В. 
7.  Волейбол (чоловіки) 28 - 28 - -   Магльований Д.В. 
8.  Карате кіокушин 8 2 10 - 1 - - Вербицький С.О. 
9.  Легка атлетика 10 6 16 - - - - Дубовик Р.Г. 
10.  Міні-футбол (жінки) - 14 14 - - - - Прохніч В.М. 
11.  Пауерліфтинг, перетягування канату 18  18 - - - - Черкашин Д.К. 
12.  Спортивне орієнтування, радіоспорт, 

лижні конки 3 7 10 -1 1- -- -- Пархоменко В.К. 

13.  Спортивна аеробіка 1 10 11 - - - - Крупко Н.В. 
14.  Теніс настільний 8 3 11 - - -  Чирва П.О. 
15.  Футбол (чоловіки)                                   18 - 18 - -   Костенко М.П. 

 Всього: 149 80 229     Х 
 

Багато десятиліть в університеті працює туристичний клуб «Барс» на засадах 
самоврядування. Голова туристичного клубу обирається на зборах клубу з числа студентів 
університету. Туристи проводять збори, заняття 1-2 рази на тиждень, готуються та беруть 
участь у походах вихідного дня у сприятливу погоду у вихідні та святкові дні, здійснюють 
категорійні походи по Україні з пішохідного, спелео-, водного туризму, беруть участь у 
туристичному зльоті Київської області. 

Студенти та науково-педагогічні працівники і співробітники університету мають 
можливість займатись в оздоровчих групах (безкоштовно) з ігрових видів спорту 
(волейбол, баскетбол, бадмінтон) в ігровій залі та тенісом настільним в аудиторії №23 
навчального корпусу №9 (спортивний корпус) у буденні та вихідні дні (табл. 2.89). Час 
для їх занять надається у вільний від денних навчальних занять після розподілу часу між 
збірними командами студентів НУБіП України.  

 
Таблиця 2.89. Перелік оздоровчих групи,  

які працювали в НУБіП України у 2015  році 
 

Кількість осіб № Вид спорту Відповідальний викладач 
жін. чол. всього 

1. Бадмінтон - викладачі Михайлович Я.М., декан механіко-
технологічного факультету  8 12 20 

2. Баскетбол - викладачі Садко М.Г., заступник декана 
економічного факультету  - 10 10 

3. 
Баскетбол – викладачі факультету 
захисту рослин, біотехнології та 
екології 

Піскунова Л.Е. доц. кафедри загальної 
екології та безпеки життєдіяльності 1 9 10 

4. Баскетбол - викладачі  Козак Володимир Володимирович 2 8 10 
5. Волейбол - аспіранти  2 14 16 

6. Волейбол - викладачі Есаулов А.О., начальник кафедри 
військової підготовки 3 14 17 

7. Волейбол - науково-дослідна 
частина Нестеряк Юрій Юрійович 2 9 11 

8. Туристичний клуб студентів 
«Барс» 

Семерунь В.З., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання,  
Чемерський Олександр, студент агробіо-
логгічного факультету, голова турклубу 

12 28 40 

 Всього:  32 107 139 
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В університеті на базі кафедри фізичного виховання працює навчально-оздоровчо-
спортивний центр, який є структурним підрозділом НУБіП України і надає послуги з 
організації оздоровчої роботи у платних абонементних групах відповідно до 
затвердженого ректором університету Положення. Оздоровчими заняттями в Центрі 
мають можливість займатись усі бажаючі: студенти, викладачі університету, діти і 
дорослі, переважно мешканці Голосіївського району м. Києва.  

З платними абонементними групами працюють особи, які мають спортивну 
кваліфікацію тренера або ліцензію на проведення занять з відповідного виду спорту 
відповідних спортивних федерацій та уклали з університетом трудову угоду про роботу в 
Центрі. Усі кошти за абонементи перераховуються до бухгалтерії університету. Перелік 
абонементних груп наведено у табл. 2.90. 
 

Таблиця 2.90. Перелік абонементних груп  
навчально-оздоровчо-спортивного центру НУБіП України 

 
Кількість осіб № Вид спорту Керівник групи жін. чол. всього 

1. Айкідо Корзей Михайло Євгенович тренер 
федерації айкідо Києва - 13 

 
13 

 
2. Атлетична гімнастика 

(бодибілдінг) 
Бринзак С.С., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання 4 12 16 

3. Бойове самбо Муратов Вахабжан Аркелжанович 
провідний тренер федерації бойового 
самбо України 

- 14 14 

4. Боротьба Бурко С.В., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання - 16 16 

5. Карате кіокушин Вербицький С.О., зав. кафедри фізичного 
виховання 8 24 36 

6. Рукопашний бій, самбо Бурко С.В., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання 2 12 14 

7. Калланетіка Федоріна Н.Б., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання 25 - 25 

8. Танцювальна аеробіка Крупко Н.В., викладач кафедри фізичного 
виховання 30 - 30 

9. Ритмічна гімнастика (шейпінг) Гордєєва С.В., ст. викладач кафедри 
фізичного виховання 40 - 40 

  Всього:   109 91 200 
 

Відповідно до «Положення про фізкультурно-масову та спортивну роботу в НУБіП 
України» в університеті щорічно проводяться спортивні змагання різного рівня. У 2015 р. 
були проведені наступні змагання:  

- змагання на першість ННІ, факультету з окремих видів спорту; 
- змагання з різних видів спорту з нагоди «Дня університету» 29.05.2015 р., «Дня 

першокурсника» 29.08.2015 р., «Дня знань» 01.09.2015 р.; 
- змагання на кубок НУБіП України з окремих видів спорту: «Амоторська 

волейбольна ліга» 14-29.05.2015, міні-футболу, тенісу настільного, боксу, тиждень 
орієнтування 5-11.11.2015 р. і 23-26.11.2015 р.; 

- 58-ма спартакіада студентів НУБіП України 2014-2015 н.р. з 7 видів спорту: 
боротьби вільної, гирьового спорту, баскетболу 3х3 серед жіночих команд, важкої 
атлетики, баскетболу (чоловіки), легкої атлетики; 

- 59-та спартакіада студентів НУБіП України 2015-2016 навчального року  
з 5 видів спорту (футболу, військово-спортивного багатоборства «Патріот НУБіП 
України», волейболу (жінки), волейболу (чоловіки), шашок); 



 152 

- спартакіада «Здоров’я» серед наукових, науково-педагогічних, працівників та 
співробітників структурних підрозділів НУБіП України 2014-2015 н.р. з 5 видів спорту: 
тенісу настільного, волейболу, баскетболу, бадмінтону, міні-футболу; 

- спартакіада «Здоров’я» серед наукових, науково-педагогічних, працівників та 
співробітників структурних підрозділів НУБіП України 2015-2016 н.р. з шахів;  

- спартакіада серед студентів, які проживають у гуртожитках НУБіП України 
2015-2016 н.р. з 7 видів спорту: перетягування канату, силового двоборства (жим штанги 
лежачи, станова тяга), «Снайпер» чотириборство, колективне підтягування на 
перекладині, колективне присідання, шашки, колективне піднімання гир. 

Списки учасників змагань спартакіади та протоколи змагань розміщені на 
адміністративному порталі Університету в розділі «спорт/протоколи змагань» 
http://nubip.edu.ua/node/3317.  

Збірні команди університету та окремі спортсмени беруть участь у змаганнях 
різного рівня: районних, міських, всеукраїнських, міжнародних та інших спортивних 
заходах.  

Щорічно результати фізкультурно-масової і спортивної роботи в Україні 
підводяться у статистичному звіті за формою 2-ФК за встановленим зразком в описовому 
вигляді та додатках.  

Неолімпійські види спорту 
 

1. Результати виступів спортсменів НУБіП України на офіційних змаганнях 
внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2015 рік затверджених наказом Мінмолодьспорту України 14.02.2015 р. №397  
на чемпіонатах світу і Європи: 

- чемпіонат Європи з кіокушин карате (09.05.2015 р., м. Берлін) – Андрій 
Меженський, студент факультету ветеринарної медицини 3-го курсу, категорія: дорослі, 
вид програми: куміте – учасник змагань; 

- чемпіонат Європи (ICF) (юніори, юніори А, юніори Б, дорослі), ІІ ранг з 
веслування на човнах «Дракон» (2-5.07.2015 р., Італія) – 1 місце – Олександр Савлук 
студент факультету конструювання та дизайну, магістратура 2 рік навчання; 

- 17-ий чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації (17-23.08.2015 р.,                     
м. Маріанські Лазні, Чеська Республіка) – три перших місця – В.К. Пархоменко, старший 
викладач кафедри фізичного виховання, категорія М50, вид програми – klasika 80 m 
особистий залік, klasika 80 m командний залік, klasika 2 m командний залік; 

- 10-ий Чемпіонат Європи зі спортивного радіоорієнтування (10-12.10.2015 р., 
Республіка Польща) – В.К. Пархоменко, старший викладач кафедри фізичного виховання, 
три других місця в особистому заліку і три перших місця в командному заліку в категорії 
M50 на дистанціях спринту, радіоорієнтування на діапазоні 80 m, радіоорієнтування на 
діапазоні 2 m.; 

- чемпіонат Європи з кіокушин карате (19.11.2015 р., м. Катовіці, Республіка 
Польща) – Андрій Меженський категорія: дорослі, вид програми: куміте – учасник 
змагань. 

 
Результати виступів спортсменів НУБіП України в інших міжнародних 

змаганнях (не внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2015 рік): 

- чемпіонат світу з пауерліфтингу (версія GPA), жиму лежачи і станової тяги (14-
17.05.2015 р., м. Луцьк, Україна). Дівізіон: аматори; категорія: юніори: 

Паляруш Олег студент 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету – 2 місце – 
вид програми: станова тяга, вагова категорія 82,5 кг, 3 місце – двоборство; 

Нікітін Ярослав студент 4 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та 
екології – 2 місце – вид програми: жим штанги лежачи, вагова категорія 90 кг; 

http://nubip.edu.ua/node/3317
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Андросович Олександр студент 4 курсу ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження – 3 місце; 

- відкритий кубок Молдови з кіокушин карате «4 Grand Prix Mercedes» (IKO) серед 
дітей, юнаків, дівчат, юніорів, чоловіків та жінок (9-11.10.2015 р., м. Кишинів) Андрій 
Меженський – 1 місце, категорія: дорослі, вид програми: куміте. 

2. Кількість представників НУБіП України, які входять до складу збірних команд 
України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм належних умов для тренувань, 
вирішення соціально-побутових проблем спортсменів та їх тренерів, отримання 
спортивних стипендій тощо у 2015 р. 

До складу національних збірних команд з видів спорту, визнаних в України 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.31.12.2014 р. №4346 «Про 
затвердження національних збірних команд України з не олімпійських видів спорту» 
включені: 

- Савлук Олександр – веслування на човнах «Дракон» член збірної команди 
(додаток №20), студент магістратури 2-го року навчання факультету конструювання та 
дизайну; 

- Меженський Андрій – кіокушин карате, член збірної команди (додаток №37), 
студент 3 курсу факультету ветеринарної медицини; 

- Пархоменко Олександра – радіоспорт, член збірної команди (додаток №67), 
аспірант кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті; 

- Войтенкова Маріанна (Вербицька) – кіокушин карате, член збірної команди 
(додаток №37), асистент кафедри фізичного виховання. 

Спортсмени та їх тренери навчаються і працюють на загальних умовах без 
створення особливих соціально-побутових умов, стипендій, премій у 2015 р. не 
отримували. 

3. Кількість підготовлених майстрів спорту України, майстрів спорту України 
міжнародного класу - майстрів спорту України - 2: 

1) Войтюк Дмитро Вікторович (хортинг), студент ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження 4-го курсу 1-ої групи, наказ Міністерства молоді та спорту України 
№2448, від 08.07.2015 р., посвідчення № 2191, викладач відповідальний за підготовку 
спортсмена – Бурко Сергій Валерійович, старший викладач кафедри фізичного виховання; 

2) Меженський Андрій Андрійович (кіокушин карате), студент ветеринарного 
факультету 2-го курсу, 8-ої групи, наказ Міністерства молоді та спорту України № 402, від 
16.02.2015 р., посвідчення № 1317, викладач відповідальний за підготовку спортсмена – 
Вербицький Сергій Олексійович, старший викладач кафедри фізичного виховання. 

Звання присвоює тільки Міністерство молоді та спорту України. 
4.  Які заходи здійснені у ВНЗ з метою відзначення переможців та призерів 

чемпіонатів світу, Європи, інших головних міжнародних змагань. Призерів міжнародних 
змагань в НУБіП України вручали завойовані нагороди і вітали на зборах вченої ради 
Університету. Інформація про кращі результати спортсменів розміщено на офіційному 
сайті НУБіП України в розділі «Спорт/ Спортивні секції та оздоровчі групи». 

5. Організація роботи спортивного клубу з неолімпійських видів спорту. В 
Університеті немає спортивних клубів з неолімпійських видів спорту, тому багато років 
на засадах самоврядування уже працює туристичний клуб «Барс». 

6. Проведення районних, міських змагань (види спорту, контингент учасників). 
- Збірні команди НУБіП України беруть участь у районних, міських змаганнях. 

Деякі змагання за дорученням організаторів змагань проводяться на спортивній базі 
Університету:        

- кубок асоціації пауерліфтингу України; 
- міні-футбол на відкритому майданчику зі штучним покриттям –  районні, міські 

турніри; 
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- футзал –  районні змагання серед дітей; 
- кіокушин карате –  районні змагання серед дітей; 
7. Співпраця з осередками федерацій з видів спорту (перелік осередків федерацій, 

з якими укладені двосторонні угоди, голова осередку, кількість осіб в осередку та термін 
дії угоди). 

У НУБіП України немає договорів про співпрацю з осередками федерацій з видів 
спорту. 

8. Показники фінансування неолімпійських видів спорту. Залучення 
позабюджетних коштів. 

У НУБіП України за рахунок позабюджетних коштів здійснюється придбання 
спортивної форми та інвентарю, відрядження на спортивні змагання з: карате кіокушин, 
пауерліфтингу, перетягування канату, радіоспорту, спортивного орієнтування, спортивної 
аеробіки. 

9. Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної бази, 
будівництва спортивних об’єктів з неолімпійських видів спорту, що відповідають 
міжнародним стандартам. 

У НУБіП України не існує спортивних споруд, які відповідають міжнародним 
стандартам. 

Олімпійські види спорту 
 

1.  Кількість представників ВНЗ, які входять до складу збірних команд України 
(основний склад, кандидати, резерв), створення їм належних умов для тренувань, 
вирішення соціально-побутових проблем спортсменів та їх тренерів, заснування міських 
стипендій тощо.   

У НУБіП України немає спортсменів, які входять до складу збірних команд 
України (основний склад, кандидати, резерв) з олімпійських видів спорту у 2015 р. 

Збірні команди НУБіП України беруть участь у районних, міських змаганнях з 
олімпійських видів спорту. Деякі змагання (або окремі тури змагань) за дорученням 
організаторів змагань проводяться на спортивній базі Університету:        

- футбол (чоловіки) – чемпіонат Футбольної асоціації студентів м. Києва, вища 
ліга;  

- волейбол (чоловіки і жінки) – чемпіонат Клубно-зальної волейбольної ліги 
м. Києва; 

- важка атлетика – чемпіонат м. Києва серед юніорів. 
 

Участь у всеукраїнських змаганнях 
 

У 2015 році пройшли змагання Всеукраїнської спартакіади «Здоров’я» серед 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. Міністерства 
аграрної політики i продовольства України з 5 видів спорту. Ці ігри проводяться один раз 
на 2 роки. У зв’язку з фінансовими і політичними проблемами в України кількість команд 
учасниць змагань у 2015 р. скоротилась з 24 до 7. НУБіП України у травні 2015 р. 
відрядив збірні команди викладачів до м. Львів на участь у змаганнях з міні-футболу, 
тенісу настільного, а у червні 2015 р. змагання з бадмінтону, шахів, волейболу пройшли 
на спортивній базі НУБіП України. Збірні команди НУБіП України зайняли перші місця в 
усіх видах спорту  і поза конкуренцією вибороли перше загальнокомандне місце.  

Підсумки загальнокомандної першості Всеукраїнської спартакіада «Здоров’я»  
серед науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 
Міністерства аграрної політики і продовольства України у 2015 р.: 

1 місце – НУБіП України;  
2 місце – Подільський ДАТУ; 
3 місце – Сумський НАУ. 
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Збірні команди НУБіП України та окремі спортсмени у 2015 р. брали участь у 
офіційних всеукраїнських змаганнях з баскетболу (жінки), хортингу. 

 
Призерами чемпіонатів України 2015 р. стали збірні команди та спортсмени 

Університету: 
- 1 місце на чемпіонаті України з перетягування канату (чоловіки)  

(8-22.05.2015 р., м. Ірпінь) зайняла збірна команда студентів НУБіП України; 
- 2 місце на чемпіонаті України з перетягування канату (жінки) (8-22.05.2015 р., 

м. Ірпінь) зайняла збірна команда студентів НУБіП України; 
- 1 місце на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування, рогейн (6 годин), 

група юніори (16-17.05.2015 р., м. Цурюпінськ, Херсонська обл.) зайняла команда міста 
Києва в складі Матвієнка Ярослава і Матвієнка Станіслава - студентів 3-го курсу 2-ої 
групи факультету тваринництва та водних біоресурсів; 

- 2, 2, 2, 3 місця на чемпіонатах України зі спортивної радіопеленгації  
(1-4.05.2015 р., Львівська обл., 24-26.07.2015 р., м. Лубни, Полтавської обл.), категорія 
юніори, зайняв Жуков Віталій студент 2-го курсу, 4-ої групи економічного факультету; 

- 2 місце на чемпіонаті України з хортингу серед дорослих (04.04.2015 р.) зайняв 
Дмитро Войтюк, студент магістратури ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, 
розділ двобій, вагова категорія 70-75 кг; 

- 3 місце на чемпіонаті України з хортингу серед дорослих (04.04.2015 р.) зайняв 
Козакевич Володимир, студент механіко-технологічного факультету, розділ двобій, вагова 
категорія 70-75 кг; 

- 3 місце на чемпіонаті України з карате кіокушин серед дорослих (04.04.2015 р., 
м. Миколаїв) зайняв Меженський Андрій, студент 3-го курсу 8-ої групи ветеринарного 
факультету; 

4 місце на чемпіонаті студентської ліги України з волейболу серед чоловічих 
команд сезону 2014-2015 рр. зайняла чоловіча збірна команда студентів НУБіП України. 
 

Участь у міських змаганнях 
 

Збірні команди НУБіП України щорічно беруть участь у міських, районних 
змаганнях з різних видів спорту. 

Чемпіонат Футбольної асоціації студентів Києва (ФАСК) з футболу серед 
чоловічих команд. Вища ліга. Чоловіча збірна команда студентів НУБіП України зайняла 
4 місце у сезоні 2014-2015 рр. Після 9 турів змагань сезону 2015-2016 н.р. команда посідає 
6 місце.  

Турнірна таблиця: 
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Чемпіонат Футбольної асоціації студентів Києва (ФАСК) з футзалу серед 
чоловічих команд сезону 2014-2015 років, вища ліга, команда студентів НУБіП України 
у 18 турах набрала 33 очки і посіла 5 місце.  

 
Турнірна таблиця: 
 
 

Після 4 зіграних ігор змагань сезону 2015-2016 н.р. команда посідає 9 місце.  
 
Чемпіонат Футбольної асоціації студентів м. Києва (ФАСК) з футзалу серед 

жіночих команд. Команда студентів НУБіП України бере участь у турнірі сезону  
2014-2015 рр., вища ліга, після 4 ігор посідає 5 місце. Турнірна таблиця (жінки, вища ліга). 

 
Чемпіонат та кубок м. Києва - першість Клубно-зальної зальної волейбольної 

ліги (КЗЛ) сезону 2015-2016 рр. Регламент змагань: 
- перша чоловіча збірна команда грає у першому Дивізіоні - Група «Б», після 5 ігор 

станом на 21.12.2015 р. команда посідає 4 місце; 
- друга чоловіча збірна команда грає у четвертому Дивізіоні - Група «І», після 

6 ігор станом на 21.12.2015 р. команда посідає 5 місце; 
- збірна чоловіча команда НУБіП України грає у Студентській волейбольній лізі 

турнір тільки розпочався, команда зіграла одну гру і перемогла. 
- жіноча збірна команда НУБіП України грає у 2 Дивізіоні. Жіноча Ліга - Група 

«Г». Після 5 ігор команда посідає 7 місце. 
- жіноча збірна команда буде грати у  Студентській волейбольній лізі турнір тільки 

розпочнеться. 
 
У 2015-2016 н.р. збірна команда студентів НУБіП України бере участь у другому 

Жіночому чемпіонаті Київської області з баскетболу сезону 2015-2016 рр. Команда зіграла 
8 турів. У сезоні 2014-2015 рр. команда зайняла 2 місце. 

Спортивне звання «кандидат у майстри спорту України» у 2015 р. присвоєно 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київська міська державна адміністрація), наказ від 12.02.205 р. №42: 

- Новаку Івану, студенту 3-го курсу 2-ої групи ННІ лісового і садово-паркового 
господарства, посвідчення №278; 



 157 

- Шарудилі Антону, студенту магістратури 1-го року навчання ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження, посвідчення №287; 

- Войтюку Дмитру, студенту магістратури 1-го року навчання ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження, посвідчення №288.  

Результати усіх спортсменів НУБіП України студентів і викладачів, які брали 
участь у спортивних змаганнях у 2014-2015 н.р., розміщено на сайті НУБіП України в 
розділі «Спорт/ Протоколи змагань».   
 

2.3. Студентське самоврядування  
 

Важливу роль в системі виховної роботи відіграє Студентська організація. У 
2015 році Студентській організації НУБіП України виповнилося 21 рік. 

Це створений студентами самоврядний орган, що покликаний захищати та 
представляти студентські права, організовувати студентське дозвілля та відпочинок, 
впливати на якість освіти в університеті, допомагати студентам самореалізуватись та 
залучати їх до соціально-значущих видів діяльності. Студентська організація включає в 
себе самоврядування базового закладу НУБіП України, 13 регіональних ВНЗ, студентські 
організації 13-ти факультетів та 2 ННІ, студентські ради 11 гуртожитків та клуби за 
інтересами.  

28 жовтня 2015 р., Студентську організацію очолила Кендус Дар’я, студентка 
факультету аграрного менеджменту. 

Заходи проведені Студентською організацією НУБіП України в 2015 р.: 
• благодійні акції в підтримку дітей сиріт; 
• благодійні акції у підтримку воїнів АТО; 
• участь у проекті «Зробимо Україну чистою»; 
• міжнародний екологічний фестиваль; 
• Інтелектуальний тиждень; 
• Андріївські вечорниці; 
• Хеловін; 
• товариський матч з футболу між Адміністрацією університету та Студентською 

організацією; 
• квест-першокурсника; 
• розважальний конкурс між гуртожитками «Хто зверху?»; 
• проведення Днів донора в НУБіП України. 
Студентська організація втілила в життя проект «BOOKCROSSING В НУБіП», де 

студенти можуть обмінюватися книгами, які вже прочитали. 
Науковий клуб займається організацією університетських, всеукраїнських та 

міжнародних конференцій, проведенням наукових семінарів, тренінгів, формує напрямки 
наукової роботи студентів на факультетах, що є необхідною складовою навчального 
процесу в дослідницькому університеті. 

З вересня 2014 р. по квітень 2015 р. очолював клуб студент агробіологічного 
факультету Черешнюк Іван, а з квітня 2015 р., науковий клуб очолив студент магістратури 
агробіологічного факультету – Охріменко Іван.  

Туристичний клуб «Барс» діє з метою розвитку спортивного туризму в 
університеті, патріотичного виховання студентської молоді, формування всебічно 
розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості здатної до 
самовдосконалення і самореалізації, формування здорового способу життя, підвищення 
ролі фізичної культури і спорту, всебічний гармонійний розвиток студентів, аспірантів, 
викладачів і співробітників університету. Студенти тут мають можливість освоїти основи 
пішохідного туризму, альпінізму та спеліології, брати участь у екстрім-марафонах, 
відвідати та покорити гори Карпати та Криму. Щороку відбуваються традиційні зльоти 
«випускників» та фундаторів клубу, під час яких обговорюються реальні перспективи 
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сьогодення клубу, старші покоління діляться своїм безцінним досвідом та дають хороші 
уроки життя молодшим. Двічі на рік (весна, осінь) проводяться змагання з техніки 
пішохідного туризму.  

Очолює клуб студент факультету тваринництва та водних біоресурсів –Пузан 
Юрій. 

Клуб знавців. Тут знання понад усе, проводяться інтелектуально-розважальні ігри, 
а саме такі як «Брейн-ринг» (до речі команда університету є чемпіоном м. Києва), «Що? 
Де? Коли?», дискусійні клуби, змагання з квест-орієнтування. Так, «Тиждень 
інтелектуальних ігор» серед першокурсників – одним з найпопулярніших заходів серед 
студентства університету. 

Щорічно спільно з науковим клубом проводиться інтелектуальний конкурс 
«Студент НУБіП України», який сміливо можна назвати Всеукраїнським, адже участь у 
ньому беруть студенти з усіх регіональних навчальних закладів НУБіП України. Тут 
визначаються найсильніші інтелектуали у трьох номінаціях: суспільні науки; технічні 
науки; природничі науки. 

Президентом клубу є студентка факультету інформаційних технологій Софія 
Царинник. 

Соціальний центр займається організацією і проведенням соціально корисних 
проектів, спрямованих на підвищення самовиховання студентів. 

Традиційними вже стали такі заходи: 
− акція до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІД 1 грудня «Будьмо солідарні з 

хворими на ВІЛ/СНІД»; 
− «Благодійна вечеря – 5». Ця акція була направлена, щоб зібрати кошти для 

Соціального Центру НУБіП України для подальшої реалізації їх проектів. А саме, поїздок 
до дитячих будинків, хоспісів та будинків пристарілих.  

Перший раз ця акція була проведена у 2011 р. Студентською організацію НУБіП 
України, які перейняли цю чудову традицію у західних ВНЗ. І ось вже в п'ятий раз 
теперішні та колишні студенти та керівництво нашого Університету збиралися разом, щоб 
принести у цей світ трішки більше добра. 

−  «WastePaper Project». Цієї осені в НУБіП України пройшов збір макулатури. За 
допомогою гуртожитків № 1, 2, 8, 9, 10, 11 і навчального корпусу № 4 зібрано 1104,00 грн.  

Лідером по зібраній макулатурі є факультет біотехнології, а найактивнішу участь 
прийняв заступник декана цього факультету - Дрозд Петро Юрійович. Усі кошти пішли на 
допомогу бійцям АТО. 

− 22 листопада 2015 р. було проведено акцію «Запали свічку пам’яті» до дня 
пам’яті жертв Голодомору. 

− осінні та весняні Дні донора в НУБіП України; 
−  поїдки до хоспісу та дитячих будинків; 
− співпраця з фондом «Щаслива лапа»; 
−  університетські акції «Обміняй цигарку на цукерку» та «День компліментів»; 
− акція до дня Св. Миколая; 
−  5-ти хвилині побачення; 
−  еко-квест між факультетами та ННІ; 
Також активно розвивається співпраця з «Реабілітаційним центром незрячих 

юристів та інвалідів України» та Радою ветеранів НУБіП України 
До листопада 2015 р. соціальний центр очолювала студентка факультету аграрного 

менеджменту Кендус Дар’я, в листопаді було обрано нову голову – Кошель Віторію. 
В Університеті також функціонує «Юридична клініка» - студентський проект, в 

межах якого відбувається практичне навчання студентів юридичного факультету, 
надається безкоштовна правова допомога та проводяться відкриті лекції, семінари, 
тренінги. 
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Медіа-центр «Фокус». Інформаційні технології нині є однією з умов успішного 
функціонування будь-якої організації, тим більше молодіжної. Саме тому у 2010 р. було 
створено Медіа-центр. Завдання даного центру – висвітлення всіх цікавих та корисних 
подій для студентів університету на сайті http://vk.com/nubipinfo. Також центр займається 
створенням фото- та відеоновин студентських подій, організовує та проводить фото-, 
відеоконкурси серед студентів університету. Очолює центр студентка факультету 
аграрного менеджменту – Інна Дубович. 

 
Клуб «КВК». КВК - рух вже має 50-літню історію в нашій країні. І його 

найактивнішими учасниками були і залишаються студенти. Саме тому в Університету діє 
подібний клуб, що координує творчу діяльність факультетських команд, лідер серед яких 
щороку визначається на розіграшу кубку Ректора. Збірна команда є постійним учасником 
різноманітних Всеукраїнських чемпіонатів. 

Очолює клуб студент механіко-технологічного факультету Дмитро П`ятецький. 
 
Клуб «Місто». Забезпечення проведення  вільного часу студентів активно, а саме 

гра в мафію. Мафія – це салонна командна психологічна покрокова рольова гра з 
детективним сюжетом, яка моделює боротьбу інформованих один проти одного членів 
організованої меншості проти неорганізованої більшості. 

Головою клубу було обрано студента факультету тваринництва та водних 
біоресурсів – Лепеху Богдана. 

 
Студентська організація співпрацює з багатьма всеукраїнськими та міжнародними 

організаціями та установами, студентськими радами інших університетів, що дозволяє їй 
розвиватися, знаходити нові перспективи, здійснювати спільні заходи та реалізовувати 
проекти.  

Найвищим органом управління Студентської організації є конференція за участю 
представників регіональних ВНЗ, яка відбувається щороку. Тут затверджується план 
діяльності на наступний рік, визначаються стратегічні напрями роботи, заслуховуються 
звіти діяльності структурних підрозділів, затверджуються нормативні акти, що регулюють 
діяльність та регламентують основні принципи роботи. Цього року конференція 
відбувалась у жовтні. Були затверджені пріоритетні напрями діяльності на наступний рік, 
оговорено проблеми та перспективи студентського самоврядування. 

 
Основні перспективні проекти Студентської організації: 
− сприяння покращенню умов проживання і відпочинку студентів НУБіП України; 
− сприяння працевлаштуванню випускників; 
− сприяння міжнародній мобільності членів Студентської організації;  
− налаштування системи проведення моніторингу для контролю за якістю освіти; 
− планувати проведення міжнародних науково-практичних конференцій з проблем 

студентського самоврядування за участю представників європейських вищих навчальних 
закладів; 

− підвищувати рівень зацікавленості студентів суспільним життям власного 
вищого навчального закладу за допомогою видання регулярних студентських видань, 
листівок, брошур, створення відповідних веб-сайтів тощо; 

− вільний доступ до інформації шляхом створення студентського інтернет-радіо;  
− вдосконалення системи заохочення та стимулювання активної студентської 

молоді. 
 
 

http://vk.com/nubipinfo
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

3.1. Науково-дослідна діяльність  
 

У звітному році зусилля науковців університету були спрямовані на проведення 
фундаментальних та прикладних досліджень в області рослинництва, тваринництва, 
ветеринарії, харчових технологій, лісівництва, радіології, екології, землевпорядкування, 
інформатизації, економіки, педагогіки, правознавства тощо. 

Для виконання науково-дослідних робіт використовувалась матеріально-технічна 
база навчально-наукових, науково-дослідних інститутів і факультетів, наукових  
лабораторій, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК), 
відокремлених підрозділів: «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і 
технологій екобезпечної та органічної продукції» (м. Одеса), «Агрономічна дослідна 
станція», «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка», 
«Навчально-дослідне господарство «Ворзель», «Боярська лісова дослідна станція», 
господарств інших навчальних підрозділів, підпорядкованих Університету.  

Наукові дослідження вчених університету проводились за такими напрямами: 
 

Фундаментальні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і  
сталого природокористування в Україні та підготовки фахівців 

відповідних спрямувань і спеціальностей 
 

1. Біологія і хімія рослин, ґрунтів, води та повітря (біорізноманіття, морфологія, 
фізіохімія, біохімія, генетика, біотехнології, вірусологія, ентомологія, паразитологія, генна 
інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека рослинних біоресурсів). 

2. Біологія тварин та мікроорганізмів (біорізноманіття, морфологія, фізіологія, 
біохімія, імунологія, генетика, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, біотехнології, 
генна інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека тваринних 
біоресурсів). 

3. Хімія і біохімія біологічно активних речовин. Матеріалознавство. 
4. Математика, фізика, механіка, інформатика, телекомунікації, енергетика у 

сталому природокористуванні. 
5. Гуманітарні, соціально-політичні, управлінські, педагогічні та філологічні науки 

(історія, філософія, соціологія, культурологія, психологія, політична економіка і 
стратегічний менеджмент в нормальних та в екстремальних умовах та природі, 
суспільстві). 

6. Проблеми охорони навколишнього середовища та підвищення якості життя 
людей сільських територій. 

7. Соціальна і економічна політики у сільських регіонах. 
 
Прикладні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і сталого природокористування в 

Україні та підготовки фахівців відповідних спрямувань і спеціальностей 
 

1. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості рослинних 
(сільськогосподарських, харчових, фармацевтичних тощо) біоресурсів та забезпечення 
сталого природокористування. 

2. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості лісових біоресурсів 
та забезпечення сталого природокористування. Переробка деревини. Глобальне значення 
лісів. 

3. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості тваринних і водних 
біоресурсів та забезпечення сталого природокористування. 

4. Ветеринарна медицина та фіто- і ветеринарно-санітарний контроль 
сільськогосподарської та продовольчої сировини і готової кормової та харчової продукції.  
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5. Методи контролю якості та безпеки біоресурсів. Управління якістю. Екобезпечні 
сільськогосподарські і харчові технології. 

6. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці 
сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції. Машинобудування, технічний 
менеджмент і сервіс, промислове і житлове будівництво у сільських регіонах. 

7. Енергетика. Техніка безпеки і охорона праці у природокористуванні. 
8. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля. 

Фінансовий менеджмент. 
9. Землеустрій і кадастр. Правознавство. Правове забезпечення регулювання 

біоресурсів та сталого природокористування. 
10. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого 

природокористування та моніторингу біоресурсів.  
11. Теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності. 

 
3.1.1. Науковий потенціал, визнання досягнень вчених 

 
Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками 

здійснювали 1146 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 231 доктор наук і професор, 
915 кандидатів наук і доцентів, 80% науково-педагогічних працівників мають наукові 
ступені і вчені звання. 

Серед науковців університету – 2 Герої України, 17 академіків НАН України та 
НААН України, 20 член-кореспондентів НАН України та НААН України, 20 заслужених 
діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників сільського господарства, 
16 заслужених працівників освіти та народної освіти України, 2 заслужені працівники 
вищої школи, 2 заслужені винахідники України, 4 заслужені економісти України, 
1 заслужений лікар України, 1 заслужений працівник ветеринарної медицини України, 1 
заслужений лісівник України, 2 заслужені юристи України, 2 заслужені працівники 
культури і спорту України, 1 заслужений майстер народної творчості України, 
1 заслужений енергетик України, 2 заслужені будівельники України, 1 заслужений 
працівник транспорту України тощо. 

У виконанні досліджень також брали участь 21 докторант, 487 аспірантів, понад 
50 працівників науково-дослідних станцій та навчально-дослідних господарств. 

Звітний рік був багатий на визначні і цікаві події у житті університету. 
Так, важливою подією в житті університету стало присудження нашим молодим 

науковцям – кандидату біологічних наук, асистенту кафедри дендрології та лісової 
селекції С.Ю. Білоус та кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу науково-
дослідної лабораторії селекції та біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська 
лісова дослідна станція» О.Ю. Чорнобров – щорічної премії Президента України для 
молодих вчених за роботу «Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини 
Вербові для енергетичних плантацій» (Указ Президента України від 16 грудня 2015 р. 
№ 705/2015). 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2015 р.  
№ 690-VIII премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік за 
роботу «Інтелектуальна система управління промисловим виробництвом з використанням 
методів теорії статистичних рішень та прогнозування» удостоєні кандидати технічних  
наук В.Л. Щербатюк, В.М. Штепа, Н.А. Заєць. 

Згідно з Постановою Верховної Ради від 15 вересня 2015 р. № 689-VIII іменну 
стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених отримала 
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії С.В. Сторожук. 

Відповідно до указів Президента України від 15 травня 2015 р. № 269/2015,  
від 21 серпня 2015 р. № 491/2015 та від 1 грудня 2015 р. № 670/2015 почесне звання 
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«Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно завідувачу кафедри управління 
земельними ресурсами, член-кореспонденту НААН України, доктору економічних наук, 
професору Д.С. Добряку; професору кафедри молекулярної біології, мікробіології та 
біобезпеки, доктору біологічних наук М.Ф. Стародубу; професору кафедри овочівництва,  
член-кореспонденту НААН України, доктору сільськогосподарських наук В.В. Харебі. 

Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України 
нагороджені проректор з навчальної і виховної роботи С.М. Кваша, професори 
В.С. Ловейкін, А.В. Бикін, В.І. Костенко, директор ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» В.С. Лукач, директор ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут» В.М. Павліський, завідувач кафедри землеробства та гербології 
С.П. Танчик, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів В.М. Кондратюк. 

Подяки Міністерства освіти і науки України вручені завідувачам кафедр – 
радіобіології та радіоекології І.М. Гудкову; української та класичних мов 
А.М. Безпаленку; ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули А.Д. Балаєву; 
аграрного консалтингу та сервісу Т.П. Кальній-Дубінюк; економічної теорії М.М. Рудому; 
професору кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Л.К. Суку; доцентам О.А. Вальчуку 
(кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин), О.О. Заболотьку 
(кафедра механізації тваринництва), В.О. Коваленку (кафедра аквакультури), 
І.А. Коновалу (кафедра організації агробізнесу), Н.М. Слободянюк (кафедра технології 
м’ясних, рибних та морепродуктів), О.В. Тихенко (кафедра земельного кадастру), 
О.А. Улютіній (кафедра адміністративного та фінансового права), старшому викладачеві 
кафедри української та класичних мов Л.А. Дядечко.  

Згідно з рішенням номінаційного комітету Євразійської асоціації правничих шкіл 
та правників від 22 жовтня 2015 р. № 3 Премії імені Святого Володимира за краще 
науково-правниче видання в Україні у номінації «Господарське право; господарсько-
процесуальне право; аграрне право» удостоєна доцент кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, доктор юридичних наук О.В.Гафурова. 

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагороджені професор 
кафедри гідробіології та іхтіології М.Ю. Євтушенко, завідувач кафедри процесів і 
обладнання переробки продукції АПК Ю.Г. Сухенко, директор ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження професор В.В. Козирський. 

Подяки Київського міського голови отримали завідувачі кафедр – теорії та історії 
держави і права В.О. Качур і цивільного та господарського права Л.О. Панькова, доценти 
В.Д. Іщенко (кафедра фармакології та токсикології), О.А. Ковтун (кафедра 
адміністративного менеджменту та ЗЕД), Л.М. Омельченко (кафедра соціальної роботи та 
психології), майстер виробничого навчання Л.М. Булгакова. 

Почесними грамотами Голосіївської районної державної адміністрації нагороджені 
завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Я.С. Ларіна, професор кафедри 
нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну В.М. Несвідомін, доцент кафедри 
електропостачання ім. проф. В.М. Синькова А.В. Петренко. 

Подяки Голосіївської районної державної адміністрації отримали доценти 
О.В. Бабенко (кафедра романо-германських мов і перекладу), В.М. Теслюк (кафедра 
педагогіки), С.М. Усенко (кафедра електроприводу та електротехнологій), старший 
викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту В.Г. Опалко. 

Заслуженими науковими працівниками Університету стали директор НДІ здоров’я 
тварин Д.А. Засєкін і завідувач кафедри землеробства та гербології С.П. Танчик.      

За заслуги перед університетом подяки вручено Наталії Морозюк, Марині Галат, 
Олександрі Лещенко, Олексію Мельнику, Олександру Колодяжному, Валерії Бондарь, 
Анні Сальніковій, Ользі Сухановій.  

Представники університету взяли участь у Міжнародному форумі «Науковці та 
освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства», 
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присвяченому Всесвітньому дню науки, який відбувся 30 листопада 2015 р. в м. Київ, на 
якому НУБіП України було вручено почесну відзнаку. 

Представники лабораторії біосенсорики – професор М.Ф. Стародуб і аспірантка 
М. Таран – взяли участь у роботі загальноєвропейського форуму для презентації нових 
наукових розробок у галузі нанотехнологій, зміцнення європейської 
конкурентоспроможності та підтримки індустріалізації у даній сфері «EuroNanoForum 
2015». За підсумками стендової сесії EuroNanoForum-2015 доповідь аспірантки М. Таран 
посіла перше місце з поміж майже 300 конкурсних робіт!  

У травні звітного року у м. Львів пройшов XIX з’їзд Українського фізіологічного 
товариства ім. П.Г. Костюка, на якому Грамотою за високі наукові досягнення і активну 
участь в роботі товариства було нагороджено професора кафедри фізіології, патофізіології      
та імунології тварин, доктора сільськогосподарських наук, професора В.О. Трокоза. 

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України і національним вищим навчальним закладом 
Японії — Університетом Фукусіма, основна мета якого – проведення спільних наукових 
досліджень у Чорнобильській та Фукусімській зонах. Меморандум передбачає візити 
дослідників, обмін науковою інформацією та даними, включаючи наукову літературу, 
спільні науково-дослідні проекти вчених обох університетів, задіяних у дослідних 
дисциплінах, що становлять взаємний інтерес та інші форми співпраці. 

Відповідно до розпорядження Президента України за вагомий внесок у розвиток 
науки і освіти державні стипендії отримували: довічну – професор Б.Х. Драганов; 
дворічні – професори А.С. Опальчук, В.П. Поліщук, С.К. Рудик. 

 
3.1.2. Фінансування науково-дослідних робіт 

 
У 2015 р. науковці університету здійснювали дослідження за кошти Державного 

бюджету, що виділялись Міністерством освіти і науки України; за замовленням 
Державного фонду фундаментальних досліджень; за договорами з окремими 
організаціями, господарствами та за ініціативною тематикою. 

Залучення коштів до спеціального фонду проводились за рахунок проведення 
науково-дослідних робіт та надання наукових послуг згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.  

Згідно з тематичним планом у звітному році виконувалось 329 наукових тем. З них 
за рахунок бюджетного фінансування – 93 теми (по 30 темах проводились фундаментальні 
дослідження, по 63 – пошукові та прикладні розробки), за замовленням Державного фонду 
фундаментальних досліджень – 1 тема, Міністерством освіти і науки України – 3 теми. За 
договорами з окремими організаціями, господарствами виконувались 78 тем (у т.ч. 1 
грантова угода «СОМЕТ», 1 міжнародний проект «Використання природних водотоків 
для гасіння лісових пожеж за допомогою нових технологій» програми Європейського 
союзу «Black Sea Basin»), за ініціативою кафедр (без фінансування) –  154 теми.  

У 2015 р. завершено 91 наукову тему, у т.ч. 21 тема, що фінансувалась 
Міністерством освіти і науки України (з них 1 – фундаментальна, 20 – пошукові 
та прикладні розробки); за замовленням Державного фонду фундаментальних 
досліджень – 1; Державним агентством з питань науки, інновації та інформатизації 
України за 2014 р. – 1 тема, за замовленням Міністерством освіти і науки  
України – 2 теми, госпдоговірних – 19 (у т.ч. 1 міжнародний проект «Використання 
природних водотоків для гасіння лісових пожеж за допомогою нових технологій» 
програми Європейського союзу «Black Sea Basin») та 47 ініціативні теми. 

Науково-педагогічними і науковими співробітниками університету та 
відокремлених підрозділів НУБіП України у 2015 р. було заплановано науково-дослідних 
робіт та договорів з надання послуг на суму 19161,172 тис. грн., у т.ч. по спеціальному 
фонду на суму 4610,9 тис. грн. 
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За проведені дослідження у звітному році університету фактично надійшло 
20738,972 тис. грн., у т.ч. по спеціальному фонду – 6188,7 тис. грн. 

Кошти, передбачені Державним бюджетом України на виконання науково-
дослідних робіт у сумі 14550,272 тис. грн., виплачені повністю. 

Державним фондом фундаментальних досліджень було заплановано науково-
дослідних робіт на суму – 199,0 тис. грн., які виплачені повністю. 

Міністерством освіти і науки України було заплановано науково-дослідних робіт 
на суму – 698,0 тис. грн., які виплачені повністю. 

Господарських договорів було заплановано на суму 3463,9 тис. грн., перейшло з 
2014 р. на суму 79,8 тис. грн., фактично надійшло 4682,1 тис. грн., у т.ч.: по госпдоговорах 
на суму 3360,1 тис. грн. (у т.ч. за міжнародним проектом «Використання природних 
водотоків для гасіння лісових пожеж за допомогою нових технологій» програми 
Європейського союзу «Black Sea Basin» на суму 1000,0 тис. грн.), перейшло на 2016 рік –
1322,0 тис. грн.  

Договорів з надання послуг було заплановано на суму 250,0 тис. грн., фактично 
надійшло на суму 249,8 тис. грн. 

Інших надходжень фактично надійшло на суму 359,8 тис. грн., у т.ч. плата за 
наукові конференції і друкування статей на суму 233,1 тис. грн. та плата за оренду майна 
на суму 126,7 тис. грн. 

В УЛЯБП АПК надійшли кошти з Державного бюджету України (видатки 
споживання) на суму 5050,0 тис. грн., по спеціальному фонду – на суму 4609,7 тис. грн. 
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Таблиця 3.1. Обсяг фінансування науково-дослідних робіт у 2015 р., тис. грн. 
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Чисель- 
ність 

науково-
педагогіч-
ного 

персоналу  
ННІ 

(штатних 
посад), 
чол. 

Обсяг 
фінансу-
вання у 
розрах. 
на 1 
співро-
бітника 

УкрНДІ с.-г. радіології  15 3104,6 10 2045,3     5 1059,1   30 103,5 
Українська лабораторія  
якості і безпеки продукції АПК  3 705,4 3 705,4         115 6,1 

НДІ рослинництва, 
ґрунтознавства, біотехнологій  та 
сталого природокористування 
Факультет захисту рослин, 
біотехнології та екології,  
Агробіологічний факультет 

 
 

57 
29 

 
28 

 
 

3846,7 
1808,1 

 
2038,6 

 
 

17 
8 
 

9 

 
 

2335,0 
1265,2 

 
1069,8 

 
 

2 
2 

 
 

398,0 
398,0 

 

   
 

11 
1 
 

10 

 
 

1036,6 
120,0 

 
916,6 

 
 

27 
18 

 
9 

 
 

77,5 
24,9 

 
52,6 

 
 

204 
92 

 
112 

 
 

18,9 
19,7 

 
18,2 

НДІ техніки, енергетики та 
інформатизації АПК 
Механіко-технологічний ф-т 
Ф-т конструювання та дизайну 
ННІ енергетики, автоматики. і 
енергозбереження 
Ф-т інформаційних технологій 

 
19 
5 
1 
10 

 
3 

 
2595,431 
733,031 

74,2 
1298,9 

 
489,3 

 
14 
5 
1 
5 
 

3 

 
2095,731 
733,031 

74,2 
799,2 

 
489,3 

 
1 
 
 

1 

 
300,0 

 
 

300,0 
 

 
1 
 
 

1 

 
199,0 

 
 

199,0 

   
3 
 
 

3 

 
0,7 

 
 

0,7 

 
266 
74 
53 
98 

 
41 

 
9,8 
9,9 
1,4 

13,3 
 

11,9 
НДІ лісівництва та 
декоративного садівництва 20 2609,8 8 1443,8     3 1036,0 9 130,0 102 25,6 

НДІ здоров’я тварин 15 1318,84 12 1286,04     1 15,0 2 17,8 124 10,6 
НДІ технологій  та якості 
продукції тваринництва 

 
16 

 
1240,6 

 
7 

 
1006,6      

2 
 

210,0 
 

7 
 

24,0 
 

100 
 

12,4 
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Джерела фінансування 
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Чисель- 
ність 

науково-
педагогіч-
ного 

персоналу  
ННІ 

(штатних 
посад), 
чол. 

Обсяг 
фінансу-
вання у 
розрах. 
на 1 
співро-
бітника 

Ф-т тваринництва та водних 
біоресурсів 
Ф-т харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК 

13 
 
3 

882,0 
 

358,6 

5 
 

2 

698,0 
 

308,6 

1 
 

1 

160,0 
 

50,0 

7 
 

24,0 
 

76 
 

24 

11,6 
 

14,9 

НДІ економіки і менеджменту  
Ф-т аграрного менеджменту 
Економічний ф-т 

5 
1 
4 

900,3 
364,6 
535,7 

5 
1 
4 

900,3 
364,6 
535,7 

       тд 
219 
68 

151 

4,1 
5,4 
3,5 

Факультет землевпорядкування   4 509,4 4 509,4         36 14,2 
Юридичний факультет  5 460,4 5 460,4         48 9,6 
Гуманітарно-педагогічний 
факультет 2 210,6 2 210,6         180 1,2 

ННІ післядипломної освіти 1 101,9 1 101,9         23 4,4 
 Всього по університету 162 17604,171 88 13100,471 3 698,0 1 199,0 22 3356,7 48 250,0 1447 12,2 
ВП НУБіП України «Боярська 
лісова дослідна станція» 3 467,623 3 467,623         9 52,0 

ВП НУБіП України «НДПІ стан-
дартизації і технологій екобез-
печної та органічної продукції» 

10 1089,378 2 982,178     8 107,2   24 45,4 

 ВСЬОГО 175 19161,172 93 14550,272 3 698,0 1 199,0 30 3463,9 48 250,0 1480 12,9 
Українська лабораторія  
якості і безпеки продукції АПК*  9659,7  5050,0        4609,7   

 РАЗОМ 175 28820,872 93 19600,272 3 698,0 1 199,0 30 3463,9 48 4859,7 1480 19,5 
*Видатки  споживання   
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3.1.3. Основні показники науково-дослідної роботи 
 

Наукові розробки вчених Університету є вагомим внеском у розвиток 
агропромислового комплексу країни. У звітному році за результатами досліджень:  

 
розроблено: 

• 116 нових технологій (технологічних процесів); 
• 83 нові види устаткування (машин, приладів, робочих органів); 
• 1 речовину, створену хімічним шляхом; 
• 14 складових: живильних середовищ, консервів харчового напряму; 

 
створено сортів рослин:  

• ріпаків ярих: «Поляріс», «Раудіс», «Скіф»; 
• пшениці м’якої (озимої) «Стан»; 
• тритикале ярого «Хлібороб»; 
• смородини чорної «Петрівська»; 

 
передано у Держсортовипробування: 

• сорти смородини чорної: «Петрівська», «Ювілейна Шеренгового»; 
• сорт малини «Відбірна»; 
• сорт порічок червоних «Ольга»; 

 
опубліковано: 

• 227 монографій; 
• 61 довідник, словник, брошура; 
• 3126 статей у наукових виданнях. 

 
У 2015 р. впроваджено у виробництво 42 наукові розробки. 
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Таблиця 3.2. Основні показники науково-дослідної роботи Університету 
 

Роки Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
Науково-дослідних тем, всього 366 378 316 258 329 

у т.ч.:      
 бюджетних 195 167 91 86 93 

за замовленням Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України 2 2 6 2 - 

  за замовленням Міністерства освіти і науки України - - - - 3 
  Державного фонду фундаментальних досліджень - - - - 1 
госпдоговірних 49 78 94 54 78 
ініціативних 114 119 125 116 154 

Обсяг фінансування наукових досліджень, всього, тис. грн. 25113,1 25338,5 19496,4 17934,22 19161,172 
у т.ч. :      

 бюджетних 23361,5 23449,3 18000,0 15860,82 14550,272 
     з них:  фундаментальні дослідження 2927,3 2939,0 3047,7 4118,591 5124,703 

                              прикладні наукові та науково-технічні розробки  20434,2 20510,3 14952,3 11742,229 9425,569 
                 за замовленням Державного агентства з питань науки,  
                             інновацій та інформатизації України 225,0 70,0 345,0 70,0 - 

                             за замовленням Міністерства освіти і науки України - - - - 698,00 
Державного фонду фундаментальних досліджень - - - - 199,00 

 госпдоговірних 1185,6 1235,2 1151,4 2003,4 3713,9 
           УЛЯБП АПК, всього, тис. грн. 9103,8 13168,9 9252,7 7724,1 9659,7 
 у т.ч. бюджет (видатки споживання) 6165,0 10000,0 6054,5 4727,4 5050,0 
           спецфонд 2938,8 3168,9 3198,2 2996,7 4609,7 
Отримання Державних премій України у галузі науки і техніки 1 1 1 - - 
Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента 
України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих 
академій наук України 

3 1 1 3 2 

Чисельність працівників, що беруть участь у НДР, чол. 2050 2981 2971 1871 1146 
        з них:  докторів наук 298 421 316 268 231 
                    кандидатів наук 1537 1543 1287 1069 915 
Завершено тем науково-дослідних робіт 140 167 152 80 91 
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Роки Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
Розроблено нових технологій (технологічних процесів) 100 100 96 80 116 
Створено сортів, гібридів і ліній сільськогосподарських культур 5 5 2 10 6 
Передано сортів у Держсортовипробування 4 6 1 5 4 
Розроблено вакцин, сироваток, лікарських препаратів 5 7 4 4 - 
Розроблено складових: живильних середовищ, консервів харчового напряму - - - - 14 
Розроблено нових видів устаткування (машин, приладів, робочих органів) 110 122 83 123 83 
Створено речовин  хімічним шляхом  35 42 37 24 1 
Розглянуто та рекомендовано до тиражування рекомендацій: 96 129 104 46 33 
           міністерствами і відомствами України 29 77 73 25 10 
          місцевими сільськогосподарськими органами, проблемними  
          вченими радами науково-дослідних інститутів 67 52 31 21 23 

Участь у виставках, всього 19 30 25 24 35 
       у т. ч.: у міжнародних 13 20 20 22 30 
                  у всеукраїнських 7 10 5 2 5 
Наукові спеціальності, за якими здійснюється підготовка кандидатів і докторів 
наук 98 98 98 82 83 

Підготовка наукових кадрів, всього 
з них: докторантів 
           аспірантів 

616 
26 

590 

640 
27 

613 

636 
26 

610 

545 
20 

525 

508 
21 

487 
Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій 20 20 19 20 21 
Захищено дисертацій у спецрадах університету, всього 168 139 175 97 138 
                          з них: докторських 28 17 20 5 19 
                                    кандидатських 140 122 155 92 119 
Опубліковано:  монографій 229 247 291 161 227 
  довідників, словників, брошур 80 132 152 88 61 
  статей у наукових виданнях 4546  4556 4581 2948 3126 

статей у міжнародних виданнях 365 366 609 680 1111 
Фахові наукові видання 17 17 18 24 26 
Подано заявок на інтелектуальну власність 341 263 249 274 315 
Отримано позитивних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, 
сорти рослин та авторських свідоцтв 
 

271 280 269 237 234 
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Роки Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
Отримано патентів на промислову власність, свідоцтв на сорти рослин та на 
авторські і суміжні права 245 319 259 280 254 

Укладено ліцензійних договорів на об’єкти інтелектуальної власності - - 3 - 6 
Проведено семінарів, конференцій, всього 229 225 196 100 167 
             у т. ч.: міжнародних 94 73 83 31 83 
                         всеукраїнських 29 55 42 19 59 
                         вузівських, обласних, районних 106 97 71 50 25 
Участь у конгресах, семінарах, з’їздах, симпозіумах, конференціях 2427 1859 2229 1711 1841 
Усього студентів стаціонарного навчання, чол. 10561 10295 9993 10307 10887 
            з них брали участь у наукових гуртках 4659 6437 6428 6357 6117 
Впроваджено завершених наукових розробок, всього 103 157 56 66 42 

 у т. ч. у: рослинництві, грунтознавстві та 
               сталому природокористуванні 26 20 13 30 9 

    механізації с.-г. виробництва 7 16 7 8 3 
   енергетиці і автоматиці 6 5 - 2 - 
   тваринництві і рибництві 11 12 1 1 3 
    ветеринарній медицині  7 12 2 3 6 
    лісовому господарстві 5 18 4 1 9 

                           економіці і організації агропромислового виробництва 3 7 8 4 3 
                природничо-гуманітарному напрямі 7 17 1 5 2 
   с.-г. радіології 7 4 5 6 - 
   землекористуванні 1 5 2 - 1 
   якості біоресурсів та безпеки життя 7 9 8 1 - 
   якості і безпеки продукції 5 11 - 2 2 

                          ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій  
                          екобезпечної та органічної продукції» 3 8 - - 3 

              інформаційному та телекомунікаційному забезпеченні 1 5 1 3 1 
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3.1.4. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень 
 

3.1.4.1. Гуманітарно-педагогічні науки 
 

Зусилля вчених гуманітарно-педагогічного факультету у звітному році були 
спрямовані на виконання наукових досліджень у галузі педагогіки, філології, соціології, 
історії, філософії, культурології. 

Науковцями кафедри української та класичних мов продовжуються 
фундаментальні дослідження феномену сенсорного маскування і його проекції у мові 
(гештальттеоретичний аспект). 

За результатами досліджень з’ясовано природу психічного механізму, що 
спричиняє зміни у плані змісту та плані вираження слова і описано його з позицій 
гештальт-теорії, обґрунтовано універсальне пояснення цих змін, яке можливе в межах 
постулюваного у дослідженні принципу суміжності, розглянутого в контексті 
гештальтпсихології (гештальт-теорії). Дослідження причин мінливості слова дає змогу 
пояснити психічну природу деформації плану вираження і плану змісту слова. 
Гештальтний принцип суміжності, що лежить в основі змін у слові є універсальним. 
Установлено, що гештальт-теоретичний розгляд фактів мови дає можливість по-новому 
визначити природу спілкування. Встановлено, що будь-який гештальт об’єднує певну 
кількість суміжних фігур, які через свою структурованість у єдине ціле можуть не 
розрізнятися, а тому легко взаємно субституюватися, що створює перцептивно-когнітивну 
і гностичну базу для майбутньої змінності, варіативності плану вираження і плану змісту 
мовних знаків, зокрема слова (науковий керівник к.пед.н. О.М.Тепла, д/б № 110/67-ф). 

На кафедрі культурології завершені наукові дослідження щодо формування 
гармонійно розвиненої особистості фахівців природоохоронної та агропромислової 
галузей засобами культурно-просвітницької діяльності. 

Здійснено ретроспективний аналіз проблеми організації культурно-просвітницької 
діяльності  в Україні, визначені сучасні проблеми культурно-просвітницької діяльності у 
вищих навчальних закладах, вивчені умови та теоретичні основи виховання гуманістичної 
спрямованої особистості. Досліджені основні компоненти процесу просвітництва, 
визначені соціально-педагогічні умови формування моделі культурно-просвітницької 
діяльності та розроблено концепцію виховної роботи у вищому навчальному закладі. 
Виокремленні найефективніші принципи роботи системи та форми просвітництва. 

Запропоновано модель формування гуманістичної спрямованої особистості із 
врахуванням специфіки професійної діяльності майбутніх фахівців агропромислової та 
природоохоронної галузей.  

Визначено роль наставників академічних груп у культурно-просвітницькій 
діяльності та виховній роботі із студентською молоддю. На основі розгляду ролі науково-
педагогічного працівника у системі освітньо-виховної діяльності визначено, що для 
гуманізації освіти та ефективного здійснення просвітницької діяльності необхідно 
формування особистості викладача вищої школи, здатного здійснювати навчання 
майбутніх фахівців на гуманістичних засадах. 

За результатами досліджень підготовлено «Концепцію виховної роботи у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України», монографію 
«Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачі спеціальних дисциплін», 
а також методичні рекомендації для викладачів щодо формування гуманістичної 
спрямованості майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови та методичні 
матеріали до навчальної дисципліни «Етика викладача вищої школи». 

Результати наукових досліджень впроваджені у навчально-виховний процес НУБіП 
України, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (науковий керівник 
д.філософ.н. І.З. Майданюк, д/б № 110/472-пр). 
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На кафедрі методики навчання та управління навчальними закладами завершені 
наукові дослідження з ініціативної тематики щодо технічних здібностей як  визначального 
чинника професійної діяльності в умовах сучасного виробництва.  

Проаналізовано методичну систему формування дослідницьких умінь у майбутніх 
бакалаврів енергетики агропромислового виробництва. Розроблено методику, яка 
ґрунтується на особистісно орієнтованому підході до кожного студента. Виявлено, що 
залучення студентів до лабораторних досліджень є не лише перевіркою їх теоретичної 
підготовки, а й слугує основою для формування дослідницьких умінь у майбутніх 
бакалаврів агропромислового виробництва. Експериментальна методика проведення 
лабораторних робіт базується на актуалізації дослідницької мети, впровадженні завдань 
творчого характеру.  

Результати досліджень впроваджено у навчально-виховний процес вищих 
навчальних закладів: Подільського державного аграрно-технічного університету, 
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка, Білоцерківського національного аграрного університету, Житомирського 
національного агроекологічного університету, Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Ще один напрям наукових досліджень – теоретико-практичні засади реалізації 
різних підходів в освіті. За результатами досліджень здійснено обґрунтування поняття 
«підхід в освіті» та визначені й описані основні етапи проведення аналізу освітнього 
підходу. 

Розроблені методичні рекомендації. які дозволяють використовувати основні 
положення освітнього підходу при розробці змісту навчальних дисциплін та методики 
навчання (науковий керівник проф. М.А. Пригодій, ініціативні). 

Науковцями кафедри проводились дослідження з формування ключових 
компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної 
підготовки. За результатами досліджень було теоретично обґрунтовано та 
експериментально апробовано модель формування професійної компетентності майбутніх 
економістів у процесі практичної підготовки у вищих навчальних закладах (науковий 
керівник д.пед.н. Н.С. Журавська, ініціативна). 

Започатковані дослідження у напрямі інноваційних педагогічних технологій у 
підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури. 

Обґрунтовано теоретичні і методологічні засади щодо розроблення і впровадження 
інноваційних педагогічних технологій у підготовці викладачів вищої школи в умовах 
магістратури. 

Проведено диференційний аналіз понять інновація, інноваційний розвиток вищої 
освіти та показано їх безпосередній зв’язок «інноваційні педагогічні технології». 
З’ясовано взаємозумовленість інноваційних процесів у суспільстві та освіті з процесом 
підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури. 

Здійснено аналіз зарубіжних літературних джерел з метою вивчення досвіду 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема у країнах ЄС. 

З’ясовано, що під впливом глобалізації та євроінтеграції підготовка викладачів 
вищої школи в умовах магістратури в Україні орієнтується на міжнародний досвід, 
зберігаючи при цьому власні здобутки та напрацювання. 

Проаналізовано основні ознаки інституційних та організаційних форм педагогічної 
освіти магістрів та підготовки викладачів вищої школи за кордоном та впровадження у 
цей процес інноваційних педагогічних технологій (науковий керівник к.ф.-м.н., 
доц. Н.Г. Батечко, ініціативна).  

На кафедрі іноземної філології у звітному році започатковані дослідження з 
ініціативної тематики щодо підготовки та реалізації перекладацьких проектів у вищих 
навчальних закладах. 
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Обґрунтовано вибір програмного забезпечення із сукупностей вільного та 

пропрієтарного програмного забезпечення. Визначені й описані основні етапи створення 
баз інформаційних матеріалів для забезпечення реалізації перекладацьких проектів. 

За результатами досліджень підготовлено і опубліковано 3 статті у фахових 
виданнях, взято участь у 2 міжнародних конференціях (науковий керівник д.пед.н., проф. 
С.М. Амеліна, ініціативна). 

Науковцями кафедри педагогіки розпочаті наукові дослідження за ініціативною 
тематикою «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у 
природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах». 

Виконано аналіз наукової та науково-методичної літератури. Розроблено окремі 
аспекти виховання студентської молоді на засадах національно-патріотичних цінностей, 
формування лідерських якостей майбутніх фахівців АПК, підвищення якості професійної 
підготовки педагогічних кадрів. 

Було організовано та проведено: 3 науково-методичні семінари для наставників 
студентських груп НУБіП України щодо національно-патріотичного виховання 
студентства, залучення наставників до активних виховних форм роботи. Результати 
роботи висвітлено на інформаційному порталі університету.  

Результати досліджень звітного року найшли відображення: у 4-х монографіях, 
27 наукових публікаціях, 11 тезах доповідей, 5 методичних рекомендаціях, які були 
використані викладачами кафедри у ході навчального процесу (науковий керівник 
д.пед.н., доц. Р.В. Сопівник, ініціативна). 

Науковцями кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті 
започатковані дослідження щодо визначення теоретичних і методичних основ 
застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців в аграрних 
вищих навчальних закладах. 

Здійснено обґрунтування підходів, принципів, факторів, умов проектування 
інноваційних педагогічних технологій (науковий керівник д.пед.н., проф. П.Г. Лузан, 
ініціативна). 

На кафедрі історії і політології триває науково-дослідна робота за ініціативною 
тематикою у напрямі вивчення соціально-економічного та суспільно-політичного 
розвитку України.  

На основі критичного аналізу широкої джерельної бази із застосуванням 
концептуальних засад та методологічних принципів історичної науки зроблено спробу 
окреслити можливі оптимальні шляхи розвитку аграрного сектору, його базових сегментів 
в умовах ринкової трансформації суспільства. Звернуто увагу на витоки і напрями 
аграрної політики незалежної України в умовах суспільних трансформацій.  

Реформаційні процеси потребують глибокого дослідження історичної спадщини. 
Якісна результативність перетворень системи аграрної освіти на сучасному етапі вимагає 
комплексного аналізу різноманітних аспектів здобутого вітчизняного досвіду, а також 
врахування загальних світових тенденцій. 

Результати досліджень звітного року найшли відображення у 2 монографіях, 23 
наукових публікаціях, 19 тезах доповідей та були використані викладачами кафедри у 
навчальному процесі.  

Було проведено культурно-просвітницькі та виховні заходи з метою формування 
національно-патріотичної мотивації у студентства: пізнавальні екскурсії, творчі зустрічі, 
круглі столи, перегляд та обговорення відеофільмів. З початку навчального 2015 р. 
здійснено 18 заходів, які висвітлено на інформаційних порталах кафедри, факультету, 
університету (науковий керівник доц. Л.П. Лановюк, ініціативна). 
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3.1.4.2. Рослинництво, ґрунтознавство, біотехнології  
та стале природокористування 

 
Науково-дослідна робота НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та 

сталого природокористування спрямована на: створення сортових ресурсів зернових, 
технічних, кормових, олійних, овочевих, плодово-ягідних культур; розробку технології 
післязбиральної доробки та зберігання зерна кукурудзи з метою отримання якісної і 
екологічно безпечної товарної продукції; розроблення нового покоління інструментальних 
аналітичних засобів на основі принципів нанобіотехнології і біосенсорики для 
забезпечення системи біобезпеки, селекцію, вивчення генетичних ознак та характер їх 
успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних 
сортів пшениць ярих і тритикале; розроблення агротехнічних заходів щодо підвищення 
насіннєвої продуктивності багаторічних трав та урожайність зеленої маси кормових 
культур в основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України, генетичну 
паспортизацію і технологію мікроклонального розмноження та оздоровлення 
високопродуктивних сортів ягідних культур, розробку методик інтегральної оцінки якості 
джерел води для різних видів сільськогосподарського водокористування.  

 
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 

 

Вченими кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності започатковано 
наукове обґрунтування екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, що застосовуються у 
рослинництві. Досліджено екотоксичність нанопрепаратів залежно від особливостей їх 
фізико-хімічної будови; здійснено лабораторні та польові дослідження з нанопрепаратами 
Аватар-1 (Україна), Nano-Gro (США), а також з нанорозмірними металами, отриманими 
електроіскровим способом (Cu, Fe, Mn) та методом спільного осадження з парової фази 
металу і галогенідів лужних металів (Cu, Fe, Co). Встановлено негативний вплив 
наноагрохімікатів на біоту екосистем за реакцією біотестів, що свідчить про можливі 
екологічні ризики під час їх застосування. 

Підготовлено та видано науково-методичні рекомендації щодо біотестування 
нанопрепаратів з врахуванням особливостей їх впливу на нецільові об’єкти природних 
екосистем та розроблено алгоритм екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів щодо їх 
безпечності відносно біоти природних екосистем. Опубліковано 3 наукові статті у 
фаховому виданні України, захищено 2 магістерські роботи (науковий керівник 
проф. Н.А. Макаренко, д/б № 110/494-пр).  

На кафедрі ентомології розпочали вивчення генетичних ознак та характеру їх 
успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних 
сортів пшениць ярих і тритикале. Зібрано колекцію селекційного матеріалу, проведено 
гібридизацію 45 комбінацій і отримано по кожній з них до 100 гібридних насінин. 
Відібрано форми і лінії пристосованих до абіотичних та біотичних стресів навколишнього 
середовища. Виділено понад 1000 зразків (гібридів F2- F3), 1,0 т кондиційного насіння 
районованих сортів.  

Встановлено, що залежно від умов вирощування і генетичного походження сортів 
вміст білка в зерні коливався від 12,7 до 18,7%, сирої клейковини – 26,2-44,7% і великий 
об’ємний вихід хліба – 1200 мг. 

Підготовлено до захисту бакалаврські дипломні роботи, участь у всеукраїнських та 
міжнародних конференціях і виставках, опубліковано у фахових виданнях 3 наукові статті 
та тези за участю студентів. Подано заявку на 1 сорт тритикале ярого (науковий керівник 
доц. М.Д. Горган, д/б № 110/73-ф).  

Завершена розробка нового покоління інструментальних аналітичних засобів на 
основі принципів нанобіотехнології і біосенсорики для забезпечення системи біобезпеки. 
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Проаналізовано ефективність іммобілізації селективного біологічного матеріалу на 
поверхні перетворювача поверхневого плазмонного резонансу, попередньо вкритій 
різними хімічними агентами (додекантіолом, поліелектролітами та похідними декстрану) 
для створення функціонально стабільних і чутливих елементів оптичного імунного 
біосенсора. Стабільність таких поверхонь зберігається протягом 3-х і більше місяців. 
Загальний час аналізу, розроблюваним імунним біосенсором, становить приблизно 40 хв., 
включаючи час, витрачений на іммобілізацію антитіл на поверхні трансдюсера, 
блокування вільних місць, зв’язування та промивання вимірювальної комірки. Процедура 
тестування проб не перевищує 10 хв. і це робить аналіз експресним, особливо, зважаючи 
на те, що поверхня трансдюсера представлена змінними пластинками, які можуть бути 
попередньо підготовлені за допомогою інтегральної технології і використовуватись за 
необхідності. Встановлено, що найбільш прийнятним способом підготовки поверхні 
трансдюсера при аналізі мікотоксинів є використання проміжного шару з 
поліелектролітів. Розроблено рекомендації щодо базового алгоритму для експресного 
визначення деяких мікотоксинів в об’єктах  довкілля на основі імуносенсора.  

Започатковано створення ефективних способів конструювання штучних 
селективних сайтів для інструментальних аналітичних засобів нового покоління на основі 
принципів біосенсорики. Відпрацьовано шляхи формування матрично запрограмованих 
структур для визначення таких мікотоксинів, як Т2 та афлатоксин В1. Встановлено, що 
реєстрація утворення відповідного специфічного комплексу може бути здійснена 
потенціометричним та оптичним шляхом на основі принципу ППР. Визначено, що 
запрограмовані поверхневі структури можуть бути відновлені для повторного 
використання шляхом їх промивки ацетонітрилом чи метанолом (науковий керівник 
проф. М.Ф. Стародуб, д/б № №  110/476-пр, 110/71-ф). 

Вченими проблемної науково-дослідної лабораторії «Фітовірусології та 
біотехнології» завершено вивчення біотехнологічних підходів ідентифікації 
фітопатогенів, генетичної паспортизації, розмноження та переробки цінних 
сільськогосподарських рослин. 

Розроблені системи генотипування гібридів і проведено генетичний аналіз для 
здійснення маркер-опосередкованої селекції ліній соняшника, досліджено поліморфізм 
дев’яти сортів цукрових буряків і виявлено 6 поліморфних сортів. Розроблено ДНК 
паспорти 9 гібридів соняшника української селекції. Підібрані оптимальні склади 
живильних середовищ з використанням наноаквахелатних комплексів макро- 
мікроелементів перехідних металів для ефективного оздоровлення і клонального 
розмноження рослин хмелю в культурі in vitro. Досліджено особливості синтезу 
фенольних сполук у листках досліджуваних ліній і гібридів соняшника і запропоновано 
способи екстракції біологічно активних метаболітів, що містяться в перикарпіях плодів 
соняшнику та цукрових буряків. 

Проведено біоінформативний аналіз нуклеотидних послідовностей генів вірусу 
звичайної мозаїки квасолі, вірусу жовтої мозаїки квасолі, вірусу мозаїки сої, латентного 
віроїду хмелю, віроїду карликовості хмелю та виявлені консервативні ділянки  вірусних 
геномів. Розроблено ПЛР тест-системи для діагностики та ідентифікації вірусу звичайної 
мозаїки квасолі, вірусу жовтої мозаїки квасолі, вірусу мозаїки сої. Оптимізовано 
параметри проведення реакцій ампліфікації фрагментів вірусних геномів для їх успішної 
ідентифікації.  

На прикладі 10 сортів малини в культурі in vitro показано, що в умовах частково 
гетеротрофного живлення інтенсивність перикисного окислення ліпідів (ПОЛ) знижується 
у середньому в 2-3 рази. З’ясовано, що для культивування смородини чорної сортів 
«Радужна» та «Прем’єра» до базового поживного середовище МС доцільно  
додавати – 0,1 мг/л ІМК, 0,1 мг/л мезоінозиту, 20 г/л сахарози і 6,8 г/л агару. Встановлено, 
що оптимальним поживним середовищем для мікроклонального розмноження суниці 
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садової сорту «Аліна» є MS + 1,0 мг/л БАП, 1,0 мг/л ІМК, 0,1 мг/л гіберелова кислота, що 
дозволяє стабільно отримувати коефіцієнт розмноження рослин на рівні 4,9 для клону С3 і 
7,7 для С4. Встановлено, що саліцилова кислота у концентрації 25 мг/мл значно 
прискорює процеси пагоноутворення експлантатів суниці в культурі in vitro. Під впливом 
СК відбувається перебудова вторинного метаболізму, яка супроводжується синтезом 
біологічно активних сполук, у тому числі терпеноїдів і кон'югатів оксикоричних кислот з 
властивостями регуляторів росту. 

Доведено, що застосування біопрепаратів «Фітонцид», «Триходермін» та 
«Біофосфорин» при вирощуванні суниці альпійської сприяє оптимізації біологічної 
активності ґрунту через збалансований розвиток мікроорганізмів різних еколого-
трофічних груп, підвищення активності процесів трансформації органічних і неорганічних 
сполук, пригнічення розвитку фітопатогенів. Опубліковано 12 статей, 4 науково-
методичні рекомендації. 

Результати НДР упроваджені у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція», ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут селекції», ПП Агрофірма «Торговий 
дім» (науковий керівник к.б.н. А.Ф. Ліханов, д/б №№  110/468-пр, 110/516-пр). 

Продовжуються дослідження щодо вивчення особливостей впливу хімічних та 
фізичних факторів на морфогенез in vitro цінних сортів троянди ефіроолійної для 
розроблення біотехнологічних систем їх розмноження. Опрацьовані теоретичні та 
модифіковані методологічні прийоми технології культивування клітин, тканин та органів 
в умовах in vitro трьох сортів троянди ефіроолійної (Лада, Лань, Радуга). Розроблено 
власні варіанти модифікованих живильних середовищ для різних етапів морфогенезу 
(розвиток адвентивних бруньок, формування мікропагонів, ризо- та калюсогенез). 
Отримано рослини-регенеранти шляхом непрямого морфогенезу та проведена первинна 
адаптація до умов in vivo.  

Досліджено синтез вторинних метаболітів, мікроморфологічних і анатомічних 
особливостей троянди ефіроолійної на різних етапах культивування в умовах in vitro 
(науковий керівник к.с.-г.н. А.А.Клюваденко, д/б № 110/477-пр). 

Науковці проблемної науково-дослідної лабораторії «Мікології та фітопатології», 
яка функціонує на базі кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна, завершили 
наукові дослідження щодо ролі ґрунтових, аерогенних і внутріклітинних патогенів в 
етіології хвороб сільськогосподарських культур та обґрунтовані заходи щодо обмеження 
їх розвитку і підвищення якості одержаної продукції.  

Вивчено поширення і розвиток кореневої системи гороху, сої, нуту. Квасолі, бобів 
кормових, люпину сочевиці та вики ярої протягом вегетаційного періоду. Уточнено 
видовий склад ґрунтових патогенів. Проведено вивчення патогенних властивостей 
збудників кореневих гнилей. Досліджено вплив глибини загортання насіння нуту та 
густоти посівів на появлення кореневих гнилей. Встановлено ефективність біологічних і 
хімічних засобів захисту, а також їх комбінацій щодо захворювань підземної частини 
рослин з врахуванням впливу ґрунтових патогенів на структурні елементи врожайності 
досліджених культур. З’ясовано стійкість сортів зернобобових культур щодо ураження 
кореневими гнилями. 

Виявлено ураження зернобобових культур внутріклітинними патогенами. Вивчено 
залежність динаміки поширення вірусних збудників від погодних умов та наявності 
переносників.  

Уточнені симптоми хвороб у різні фази онтогенезу рослин, ідентифіковані їх 
збудники; виявлені менш уражені сорти для використання у виробництві та у 
селекційному процесі як батьківські форми.  

За результатами досліджень підготовлені рекомендації щодо обмеження 
поширення та розвитку хвороб, спричинених ґрунтовими, аерогенними і 
внутріклітинними патогенами в агрофітоценозах, проведена виробнича перевірка 
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розроблених заходів щодо обмеження поширення та розвитку захворювань (науковий 
керівник проф. М.М. Кирик, д/б № 110/428-пр). 

Продовжено розробку натурального захисту деревних рослин від основних видів 
комах-фітофагів у населених пунктах. Вивчено видовий склад основних комах-фітофагів, 
їх біології, екології, шкідливості. Виявлено три види комах-ентомофагів на кущах калини, 
з яких найбільш чисельною була золотоочка звичайна (науковий керівник  
д.с.-г.н. М.М.Лісовий, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики щодо вивчення біотехнологічних методів 
отримання стійких до біотичних та абіотичних факторів технічних культур доведено 
вплив генотипу вихідних рослин цукрових буряків на динаміку росту клітинних 
суспензій. Підібрані оптимальні живильні середовища, умови культивування суспензійних 
культур з метою їх подальшого використання у схемах клітинної селекції на стійкість. 
Визначено токсичність різних концентрацій культурального фільтрату Fusarium sp. 
Встановлено оптимальну концентрацію КФ на ріст клітин калюсних і суспензійних 
культур в селекції in vitro. Досліджено дію сольового стресу на процеси калюсо- і 
морфогенезу в культурі ізольованих тканин озимого ріпаку (науковий керівник  
доц. О.Л. Кляченко, ініціативна). 

Завершено розробку фітонцидного методу захисту фітонцидно-лікарських, 
квітково-декоративних, овочевих та інших груп рослин. Доведено, що використання 
комплексонів з бінарних сумішей ряду фітонцидних рослин порівняно з монопрепаратами 
підвищує ефективність їх дії проти об’єктів ентомофітофагології, зокрема трипсів, 
попелиць, червчиків, слимаків на 10-15% (науковий керівник доц. С.М. Вигера, 
ініціативна). 

Науковцями кафедри екології агросфери та екологічного контролю проведено 
оцінку антропогенного навантаження на басейни річок Трубіж і Ірпінь. Встановлено, що 
за сукупністю всіх критеріїв екологічний стан басейнів оцінено як «задовільний». 
Відзначено, що  найгірший стан спостерігається у підсистемі «Використання річкового 
стоку». Проте особливої уваги потребує використання земельних ресурсів, а також 
забруднення поверхневих вод. На прикладі водозбору р. Трубіж проаналізовано перелік 
основних підприємств, які функціонують у його межах, виявлено, що переважна більшість 
їх є сільськогосподарськими. Проаналізовано сучасні підходи до еколого-меліоративного 
моніторингу та оцінки стану осушуваних земель. Вивчені процеси й основні режими 
формування і функціонування перезволожених і заболочених земель. Встановлені зміни 
родючості осушуваних заболочених і перезволожених земель (науковий керівник 
доц. М.М. Ладика, ініціативні). 

Започатковано адаптацію агроекосистем України до екологічних ризиків змін 
клімату. Дано аналіз взаємозв’язку динаміки значень заповідності і чисельності популяцій 
тварин економічно цінних видів у регіоні. На підставі баз даних Головдержзахисту та 
Гідрометцентру України проведено еколого-статистичний аналіз чисельності шкідників у 
Лісостепу України і показників потепління клімату. Вивчено видовий склад ентомофауни 
та обліки чисельності популяцій виявлених шкідників. Розраховано кореляційний зв'язок 
між показниками обсягів захисту рослин та врожайності, значеннями середніх показників 
потепління та врожайності відповідно до стандартних програм (науковий керівник 
проф. В.М. Чайка, ініціативні).  

Розпочато розробку програми формування екологічної безпеки сільських 
територій. Систематизовано науково-методичне забезпечення щодо можливостей 
функціонального оцінювання екобезпеки агросфери згідно діючих методик. 
Запропоновано методологічний алгоритм оцінювання екологічної безпеки агросфери за 
агрохімічними, екотоксикологічними, агроекологічними, екологічними, соціо-економіко-
екологічними складовими та діагностики майбутнього розвитку сільських територій на 
засадах сталого розвитку (науковий керівник проф. Н.М. Рідей, ініціативна). 
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Проведено аналіз концептуальних підходів до формування системи екологічного 
управління вищими навчальними закладами, спрямованої на забезпечення сталого 
розвитку освітньої установи (науковий керівник доц. Д.Л. Шофолов, ініціативна). 

Сформовано методологічне забезпечення дієвості механізмів екологічної безпеки 
при застосуванні видів управлінських і охоронно-відновлювальних заходів, спрямованих 
на регулювання екологізації усіх видів землекористування, спроможних підвищувати 
рівень екологічної безпеки агроландшафтів (науковий керівник доц. А.А. Горбатенко, 
ініціативна). 

Продовжується розробка природоохоронної системи контролю шкідливих та 
корисних комах інтродукованих квітково-декоративних рослин закритого ґрунту.  
Розглянуто екологічні особливості утворення популяційної структури трипсів, зокрема 
інвазійного трипса, що становить загрозу для квітникарства та овочівництва закритого 
ґрунту. Охарактеризовані біологічні особливості морфотипів з популяцій зі статевим та 
безстатевим способами розмноження. Розроблено алгоритм превентивної екологічно 
безпечної системи захисту рослин у закритому ґрунті від трипсів. Визначено видовий 
склад білокрилок у закритому ґрунті. Вивчено динаміку чисельності білокрилки 
оранжерейної залежно від умов навколишнього середовища. Удосконалено методи 
виявлення та розроблено шкали для візуальної оцінки ступенів заселення та пошкодження 
рослин шкідником (науковий керівник доц. О.Л. Сикало, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики продовжується вивчення оптимізації культури 
комах та ентомофагів у лабораторних і виробничих умовах. Висвітлені профілактичні 
заходи, які забезпечують культуру корисних комах від стресових становищ і виникнення 
масових захворювань, сприяють елімінації дефіциту біологічно активних речовин, макро- 
і мікроелементів, інших ессенціальних речовин. 

Доведено, що нанокорекція мінеральних раціонів позитивно впливає на 
фізіологічні і біохімічні процеси корисних комах, удосконалює гуморальну регуляцію 
через механізм координації процесів життєдіяльності в період онтогенезу (науковий 
керівник доц. М.С. Мороз, ініціативна). 

       
Агробіологічний факультет 

 

Вченими кафедри рослинництва розпочаті дослідження у напрямі наукового 
обґрунтування та практичної реалізації біоресурсного потенціалу польових культур за 
зниження впливу стресових чинників довкілля. За результатами польових та лабораторних  
досліджень відповідно до схеми дослідів встановлено особливості росту та розвитку 
рослин за міжнародною шкалою ВВСН (100 мікростадій). Розраховані норми добрив, 
комплекс агротехнологічних заходів, які є елементами ресурсо- та енергозбереження у 
рослинництві (науковий керівник проф. С.М. Каленська, д/б № 110/ 502-пр). 

Продовжуються дослідження щодо удосконалення технології вирощування проса 
на чорноземах типових Правобережного Лісостепу України. Обґрунтовано особливості 
росту й розвитку досліджуваних сортів проса залежно від інокуляції насіння та способів 
боротьби з бур’янами за особливостей погодних умов. Встановлено тривалість 
вегетаційного періоду, міжфазних періодів онтогенезу рослин проса та особливості 
формування вегетативних та генеративних органів залежно від тривалості фаз росту та 
розвитку рослин (науковий керівник проф. С.М. Каленська, ініціативна). 

Завершені дослідження щодо інтродукції, селекції та розробки технологій 
мікроклонального розмноження нетрадиційних плодових і декоративних культур в умовах 
Лісостепу України. У ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» створено 
колекцію нетрадиційних плодових і декоративних культур, яка налічує 266 видів і 
міжвидових гібридів 46 родів, 15 родин, 9 порядків. Загальна кількість зразків становить 
981, у т.ч. 532 сорти та добірні форми. У 2013-2015 рр. інтродуковано 437 зразків 
зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхових і декоративних культур.  
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На постійне місце в сад висаджено 1,8 тис. саджанців на площі 1,5 га (загальна 
площа колекційних насаджень складає 5 га). Виділено гібриди власної селекції: 
хеномелесу 20-18 з високоякісними плодами культурного типу, абрикоси «Богуславська», 
обліпихи «Помаранчева», горобиноаронії «Всеслава». Введено в культуру in vitro сорти 
хеномелесу «Каліф» та «Максим», дерену «Чорні очі» та розроблено технологію 
мікроклонального розмноження хеномелесу і дерену. За результатами досліджень 
опубліковано 8 статей у фахових виданнях, видано 2 монографії, 2 рекомендації з селекції 
та мікроклонального розмноження. Результати НДР упроваджені у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція» (науковий керівник д.с.-г.н. В.М. Меженський,  
д/б № 110/466-пр). 

Співробітниками кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика започатковано розробку технології 
післязбиральної доробки та зберігання зерна кукурудзи з метою отримання якісної і 
екологічно безпечної товарної продукції. Проведено аналіз способів збирання кукурудзи 
за різної вологості та її післязбиральної доробки, які сприятимуть формуванню 
високоякісної сировини для використання на борошномельні, круп’яні, кормові та 
технічні цілі. Здійснено підбір технологій збирання та післязбиральної доробки і 
зберігання, проведена їх оцінка на можливість отримання якісного, екологічно безпечного 
зерна кукурудзи для зберігання та переробки. 

За результатами фізико-хімічних та мікробіологічних показників із 13 
досліджуваних гібридів кукурудзи відібрано 4. Встановлено, що оптимальною 
технологією післязбиральної доробки зерна кукурудзи, що дозволить його використання 
на виробництво крохмалю, є технологія збирання кукурудзи в початках, її вентилювання, 
обмолот та повітряно-решітне сепарування. 

За результатами досліджень підготовлено та опубліковано 2 статті у фахових 
виданнях, здійснена апробація на міжнародній науково-практичній конференції, захищено 
2 магістерські роботи (науковий керівник проф. Г.І. Подпрятов, д/б №  110/515-пр). 

Завершено теоретичне обґрунтування ефективних способів переробки та зберігання 
хмелю й хмелепродуктів з метою раціонального їх використання у пивоварінні. 
Теоретично та експериментально обґрунтовано ефективність переробки шишкового 
хмелю ароматичних і гірких сортів у гранули тип 90, тип 45, етанольні та вуглекислотні 
екстракти.  

Встановлено, що при одержанні гранул хмелю тип 90 на сучасній лінії 
гранулювання втрати специфічних цільових компонентів (загальних смол, загальних 
м’яких смол, α- та ß-кислот, поліфенольних сполук) не перевищують 5% (відносних). 
Проте ці втрати компенсуються перевагами при зберіганні й використанні у пивоварінні. 

Проведена технологічна оцінка селекційних сортів хмелю «Слов’янка», 
«Національний», «Заграва». Пиво, виготовлене з гранул хмелю, особливо сорту «Заграва», 
мало надлишкову гіркоту, тому нормування гранул для охмеління сусла доцільно 
проводити з економією до 10 %. Самостійне використання хмелю та гранул гіркого типу 
«Альта» не дозволяє отримати гіркоту пива відмінної якості. 

Досліджено зміни якісних показників гранул хмелю, вироблених в Україні, 
залежно від умов та термінів зберігання. Встановлено, що найкращу збереженість 
комплексу гірких речовин, поліфенольних речовин та ефірної олії в гранулах хмелю тип 
90 ароматичних і гірких сортів забезпечує зберігання їх у вакуумній упаковці та 
середовищі СО2 при t 0… + 2оС. 

За результатами досліджень опубліковано 8 статей у фахових виданнях (науковий 
керівник доц. А.В. Бобер, ініціативна). 

Теоретично обґрунтовані елементи технології післязбиральної обробки та 
зберігання рослинницької продукції. Здійснено підбір найкращих вітчизняних та 
інтродукованих сортів картоплі за хіміко-технологічними та господарськими 



 

 180

показниками. Виявлено, що на якість та лежкість бульб картоплі істотно впливають 
сортові особливості та термін тривалого зберігання (науковий керівник  
доц. В.І. Войцехівський, ініціативна). 

Тривають дослідження щодо впливу режимів та тривалості зберігання на якість 
зерна пшениці. Відібрано 5 сортів пшениці озимої м’якої: «Поліська 90», «Фаворитка», 
«Кубус», «Мулан» і «Дарунок Поділля». Визначено початкову якість зерна сортів озимої 
пшениці, які закладаються на зберігання та дано оцінку її відповідності державному 
стандарту України.  

Досліджено динаміку зміни основних технологічних показників у процесі 
післязбирального дозрівання та протягом подальшого зберігання по кожному із сортів. 
Найвищу якість зерна у процесі тривалого зберігання мав сорт пшениці «Мулан» 
(науковий керівник доц. В.А. Насіковський, ініціативна). 

Продовжуються дослідження щодо удосконалення елементів технології зберігання 
та переробки плодоовочевої продукції для підвищення її біологічної цінності.  

Здійснено оцінку плодів яблуні різних сортів та господарсько-біологічними, 
біохімічними, органолептичними та товарними показниками. Досліджено зміни вмісту 
сухої речовини, сухої розчинної речовини, цукрів, аскорбінової кислоти при сушінні. 
Підібрано найпридатніші сорти яблук для отримання біологічно цінної сушеної продукції 
(науковий керівник доц. О.В. Завадська, ініціативна). 

Тривають дослідження щодо теоретичного обґрунтування напрямів технології 
переробки та використання вторинної сировини сільськогосподарських культур. 

Встановлено, що застосування широкого спектру технологій переробки льону 
дозволяє інвесторові вибрати напрям переробки: текстиль, масло, харчові добавки, 
косметика, біологічно-активні компоненти, целюлоза і продукти її хімічної переробки 
(ефіри целюлози, тринітроцелюлоза) (науковий керівник доц. В.І. Рожко, ініціативна). 

Науковці кафедри садівництва продовжують дослідження щодо селекції, 
сортовивчення та розроблення технологій вирощування плодово-ягідних культур для 
виробництва органічної продукції. Опрацьовані методики проведення досліджень щодо 
створення та вивчення сортів ягідних культур, придатних для органічного виробництва, 
розроблення технологій їх вирощування. Закладено досліди з створення нових сортів 
суниці, порічки, аґрусу і смородини та вивчення існуючих на придатність їх для 
вирощування органічних плодів; з технології вирощування органічної продукції плодово-
ягідних культур (науковий керівник доц. Б.М. Мазур, д/б № 110/480-пр). 

Започатковано розробку методу і методик інтегральної оцінки якості джерел води 
для різних видів сільськогосподарського водокористування. Зроблено детальний аналіз 
наукової літератури, патентних джерел і нормативної документації про методи та 
методики аналітичних досліджень об’єктів довкілля. Визначено стан питання щодо 
сучасних тенденцій виконання вимірювань мікроконцентрацій іонів важких металів, 
токсичних елементів та елементів фізіологічної повноцінності води з метою поєднання їх 
на спільних принципах вимірювання для розробки інтегральної оцінки якості води. 

Розроблено способи визначення лужних і лужноземельних елементів методом 
хроноіонометрії. Розроблено для державної атестації методику виконання вимірювань 
іонів калію, натрію та кальцію у водних розчинах методом прямої хронопотенціометрії.  

За результатами досліджень опубліковано 2 наукові статті, одержано 5 патентів на 
корисну модель, робота доповідалась на конференції з аналітичної хімії «Сучасні 
тенденції» (науковий керівник проф. В.А. Копілевич, д/б № 110/504-пр). 

Започатковані дослідження щодо визначення ртуті в об’єктах довкілля 
удосконаленим методом інверсійної хронопотенціометрії. Дано оцінку стану забруднення 
об’єктів навколишнього природного середовища на вміст ртуті (науковий керівник к.х.н. 
В.М. Галімова, ініціативна). 
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Розпочато вивчення твердофазного синтезу подвійних фосфатів лужних та 
перехідних металів, синтезу фосфатів в нітратних розплавах. Проведено аналіз наукової, 
науково-методичної літератури, що стосується синтезу подвійних фосфатів лужних та 
перехідних металів. Виокремлено ряд підходів щодо вдосконалення та покращання 
результатів синтезу фосфатних матеріалів з особливими фізико-хімічними 
характеристиками (науковий керівник доц. Р. Лаврик, ініціативні). 

У рамках ініціативної тематики «Фізико-хімічні властивості і деякі аспекти 
застосування карбоксилатів (на основі харчових кислот)» проведено аналіз можливості та 
доцільності застосування в сільському господарстві і харчовій промисловості цитрату 
цинку, отриманого за допомогою нанотехнології. Показано перспективність його для 
збагачення харчових продуктів. Оскільки за даною технологією утворюються водні 
розчини цитрату цинку, концентрація яких варіює залежно від умов отримання, для 
полегшення їх практичного застосування опрацьовані методи визначення складників цих 
розчинів. Комплексонометричний метод визначення цинку і титриметричний метод (за 
реакцією нейтралізації) визначення лимонної кислоти після певної модифікації 
запропоновано для аналізу цих нових об’єктів в якості лабораторних. Вони відрізняються 
простотою, експресністю, низькою собівартістю і, при цьому, досить високою точністю і 
правильністю. 

Використання на вигодівлях дубового шовкопряда наноаквацитратів металів 
(цинку і кобальту) призводить до значного зменшення загибелі корисних комах, а також 
до збільшення живої маси гусениць, зумовлює покращання їх росту, розвитку, 
продуктивності і плодючості, що свідчить про інтенсифікацію обміну речовин. 
Оптимальною концентрацією наноаквацитратів цинку і кобальту є 50-100 мг/л. 
Збільшення цієї концентрації також сприяє покращанню біологічних показників дубового 
шовкопряда, але в меншій мірі. Токсичного впливу високих концентрацій (100-200 мг/л) 
наноаквацитратів на гусениць дубового шовкопряда не виявлено (науковий керівник 
проф. В.І. Максін, ініціативна). 

Завершені дослідження щодо розробки системи захисту посівів від бур’янів за умов 
органічного землеробства у Лісостепу України. 

Встановлено потенційну та фактичну забур’яненість посівів десятипільної 
сівозміни, баланс ґрунтового банку насіння бур’янів. Проведено аналіз безпестицидних 
технологій вирощування польових культур; вивчено вплив різних способів основного 
обробітку ґрунту та систем землеробства на видовий склад бур’янів, співвідношення 
біологічних груп бур’янів і конкурентну здатність культур. Досліджено особливості росту, 
розвитку та формування продуктивності польових культур за органічного землеробства. 
Проаналізовано еколого-ценотичну стратегію росту і розвитку проблемних видів бур’янів 
у агрофітоценозі; динаміку появи сходів бур’янів, насіннєву продуктивність проблемних 
видів бур’янів, динаміку наростання площі листової поверхні та оптичну щільність 
посівів. Проведено господарську, економічну та енергетичну оцінку систем землеробства. 

За результатами досліджень підготовлені методичні рекомендації для 
впровадження у виробництво «Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі з 
органічного землеробства Лісостепу України», «Заходи посівів сільськогосподарських 
культур». Результати НДР упроваджені у ТОВ «Агрофірма «Колос» (науковий керівник 
проф. С.П.Танчик, д/б № 110/417-пр). 

У рамках ініціативної тематики розпочаті дослідження щодо вивчення біологічних 
показників родючості ґрунту та продуктивність ланки сівозміни залежно від систем 
землеробства в Правобережному Лісостепу України. Проведено аналіз структури 
мікробних угрупувань за даними співвідношення чисельності мікроорганізмів окремих 
еколого-трофічних груп, який дозволив встановити, що ці показники значно змінювались 
залежно від досліджуваної культури, системи землеробства та заходу основного обробітку 
грунту (науковий керівник доц. В.М.Рожко, ініціативна). 
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Триває розробка ефективної системи хімічного захисту зернових колосових 
культур, кукурудзи, сої від бур`янів при вирощуванні її за технологією No-till.  

Дано оцінку зaбур’яненоcті поciвiв ячменю ярого в різні фази його розвитку. 
Проведено фенологiчнi cпоcтереження за ростом i розвитком доcлiджувaної культури.  

Гербіцидна дія ґрунтових препаратів в умовах достатнього зволоження виявилася 
недостатньою для утримання посівів кукурудзи чистими від бур’янів протягом всього 
гербокритичного періоду даної культури.  

В умовах Північного Лісостепу України сою в короткоротаційних сівозмінах 
доцільно вирощувати за системою No-till. Оптимальною системою захисту сої від бур’янів 
в системі землеробства No-till є Раундап – 3 л/га до посіву, Дуал голд – 1,6 л/га після сівби 
та  бакова суміш післясходових гербіцидів Базагран – 2,5л/га + Пульсар 0,8л/га, через 
тиждень – Ачіба – 3 л/га (науковий керівник доц. Косолап М.П., ініціативні). 

Науковцями кафедри овочівництва розпочаті дослідження щодо обґрунтування та 
розроблення технологій вирощування нових овочевих культур. 

Проведено експертизу нового кущового сорту вігни овочевої на відмінність, 
однорідність, стабільність та визначення придатності сорту для поширення в Україні. 
Досліджено місцеві сорти двох видів тригонели та тетрагонолобус за різних строків сівби: 
ранньовесняні (І-ІІ декада квітня), пізньовесняні 1 строку (ІІІ декада квітня, І декада 
травня), пізньовесняні 2 строку (ІІ декада травня), літній (І декада червня); місцевий сорт 
доліхоса за різної густоти рослин: 70х20 (71 тис. шт. рослин/га), 70х30 (45 тис. шт. 
рослин/га), 70х40 (36 тис. шт. рослин/га), 70х50 (29 тис. шт. рослин/га). 

Вивчено вплив густоти рослин бобу овочевого на врожайність плодів. Вивчено 
сорти пастернаку посівного, передпосівну обробку насіння, строки та схеми сівби. 
Досліджено взаємний вплив елементів технології вирощування (науковий керівник  
доц. І.М. Бобось, ініціативна). 

Тривають дослідження у напрямі створення оригінальних генотипів пшениці 
озимої, ріпаку, кукурудзи, люцерни посівної, квасолі, адаптованих до змін навколишнього 
середовища. Вивчено 64 зразки пшениці озимої, одержані цінні сортозразки №№ 1ост, 
21в, 56/1, які проявили імунність проти збудника бурої листової іржі, високу стійкість 
проти збудника септоріозу, а також характеризуються високими показниками ознак 
структури урожаю та мають урожайність вищу, ніж у сорту-стандарту. 

За даними конкурсного сортовипробування підготовлено до передачі в 
Український інститут експертизи сортів рослин для проведення Державної 
кваліфікаційної експертизи перспективний сорт Сухецький. 

При вивченні 58 зразків ріпаку озимого виділено 4 зразки з високою урожайністю 
насіння та стійкістю проти збудників переноспорозу та фомозу. 

Створені гібриди ранньостиглої (ФАО 150-200) і середньоранньої групи стиглості 
(ФАО 201-300), що поєднують високий рівень урожайності та технологічності. Вивчено 
36 самозапилених ліній, виділено 4, які мають високу комбінаційну здатність та достатній 
рівень продуктивності. 

У розсаднику попереднього сортовипробування виділені самофертильні 
сортозразки люцерни посівної з високою урожайністю насіння, які є цінним матеріалом 
для подальшої селекційної роботи. 

Одержано 2 патенти і 2 авторські свідоцтва на сорти пшениці озимої «Стан» і 
ріпаку ярого «Скіф».  

За результатами досліджень опубліковано 3 наукові статті у фахових виданнях, 
науковці взяли участь у роботі 3 міжнародних конференцій (науковий керівник 
доц. В.Л. Жемойда, д/б № 110/479-пр). 

Тривають дослідження щодо методичного забезпечення оригінального та елітного 
насінництва сортів овочевих культур селекції НУБіП України. У колекційному 
розсаднику вивчено 50 сортів гороху овочевого з різною тривалістю вегетаційного 
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періоду: 12 скоростиглих, 8 середньоранніх, 21 середньостиглий, 9 середньопізніх. 
Виділено 26 сортів за комплексом господарсько-цінних ознак. У селекційному розсаднику 
вивчені гібриди п’ятого-сьомого поколінь (F5-F7), у конкурсному – три нові сорти гороху 
овочевого, які переважають сорти-стандарти «Віолена» та «Пегас» за урожайністю 
зеленого горошку у технічній стиглості, за придатністю для механізованого збирання. 

Проведено 4 сортопрочистки посівів, які оформлені відповідними актами. 
Одержано 1,13 т базового насіння сорту «Салют ДТР», 2,98 т сорту «Натінау» та 1,69 т 
насіння сорту «Стриж» (науковий керівник к.с.-г.н. В.М. Стригун, д/б № 110/481-пр). 

Започатковано розробку агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої 
продуктивності багаторічних трав та урожайності зеленої маси кормових культур в 
основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України. 

Вивчено особливості формування урожайності бобово-злакових травосумішок, 
залежно від їх складу, ступеня насичення їх бобовими видами та способів сівби. 
Встановлено, що продуктивність висіяних багаторічних агрофітоценозів залежить від 
видового складу і насичення травостоїв бобовими компонентами. Найвищу врожайність 
забезпечували травосумішки у структурі яких бобові трави складали 60-70%. Досліджено, 
що додатковим джерелом одержання цінних високопожнивних, збалансованих кормів є 
проміжні посіви. Найвищу врожайність забезпечили проміжні капустяно-злакові 
травостої, які є важливим енергоощадним напрямом у кормовиробництві. Встановлено, 
що при вирощуванні люцерни посівної на насіння найбільш продуктивними сортами є 
«Ольга» і «Серафіма» (науковий керівник проф. Г.І. Демидась, д/б № 110/478-пр). 

У рамках ініціативної тематики розпочаті дослідження щодо оптимізації живлення 
сільськогосподарських культур за ресурсоощадних технологій вирощування. 

Встановлено вплив побічної продукції рослинництва та сидератів на органічну 
сировину і показники гумусного стану ґрунтів. Вивчено вплив мінімалізації обробітку та 
форм азотних добрив на агрохімічні, агрофізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів 
(науковий керівник доц. Н.М. Бикіна, ініціативна). 

Започатковано вивчення інноваційних методів діагностики живлення та 
агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур. Закладено 
польові досліди з дотриманням системи застосування добрив (строків, норм і способів 
внесення добрив). Зібрано врожай картоплі столової, визначено структуру врожаю, якість 
бульб картоплі (науковий керівник доц. Н.П. Бордюжа, ініціативна).  

У рамках ініціативної тематики «Управління родючістю лучно-чорноземного 
ґрунту та продуктивністю польової сівозміни в Правобережному Лісостепу» вивчено 
ефективність тривалого застосування добрив, розроблені заходи щодо підвищення 
родючості ґрунту та якості продукції рослинництва (науковий керівник к.с.-г.н. 
О.В.Грищенко). 

Вченими кафедри загальної хімії узагальнено досвід вітчизняних і зарубіжних 
учених щодо оцінки рівня екологічної безпечності наночасток перехідних металів та їх 
похідних  in vitro та in vivo. Обґрунтовано необхідність комплексних досліджень впливу 
продуктів нанотехнології на біотичні компоненти на різних рівнях біологічної організації 
з метою оптимізації існуючих методів і підходів до використання наночасток металів у 
аграрному виробництві та розробки критеріїв їх екологічної безпечності (науковий 
керівник О.О. Кравченко, ініціативна). 

Завершено розробку комбінованих методів захисту металів від корозії. Досліджено 
захисні властивості твердих розчинів гідратованих дифосфатів цинку-мангану, цинку-
магнію, мангану-магнію та мангану кобальту на зразках вуглецевої сталі у розчині 
сульфатної кислоти. Доведено, що ефективність інгібіторів зростає із збільшенням в їх 
складі вмісту мангану, а їх адсорбційна здатність дозволяє уповільнити як катодний, так і 
анодний процес на сталі (науковий керівник к.х.н. Н.В. Солод, ініціативна). 
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Тривають дослідження щодо вивчення фулеренів як інгібіторів окиснення 
органічних сполук. Експериментально підтверджено, що при [С60]0 = 0,1% мас. Період 
індукції на кінетичній кривій поглинання кисню базовою мінеральною оливою И-12 А при 
433 К  дорівнював r = 43 ± 4 хв. (науковий керівник к.х.н. Р. Жила, ініціативна). 

Започатковано використання нанофільтраційних методів для очищення водних 
розчинів від органічних сполук. Доведено, що нанофільтраційне очищення з 
використанням мембрани ОПОН-П дозволяє досягти високого ступеня видалення 
триазинових гербіцидів з водних розчинів (96-98%). Встановлено вплив молекулярної 
маси гербіцидів, рН розчину та робочого тиску на ефективність вилучення забруднюючих 
речовин із водних розчинів. Для гербіцидів, здатних до протонування, показана 
важливість електрохімічних взаємодій в механізмі мембранного очищення (науковий 
керівник  доц. О.Д. Кочкодан, ініціативна). 

 
3.1.4.3. Технології та якість продукції тваринництва  

 

Дослідження вчених Науково-дослідного інституту технологій та якості продукції 
тваринництва у звітному році були спрямовані на вирішення проблем організації 
повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин, ефективного використання кормів; 
розробку теоретичних основ  моніторингу продуктивності племінних ресурсів свійських 
тварин в Україні; екологічний моніторинг дослідження та прогнозування стану 
біоресурсів водойм комплексного призначення; розроблення та впровадження 
ресурсоощадних біотехнологій виробництва сирів та ферментованих молочних продуктів; 
прикладні рішення щодо створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у 
енергоносії, корм і добрив тощо.   

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів 
 

На кафедрі годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д.Пшеничного започатковані  
фундаментальні дослідження щодо теоретичного обґрунтування закономірностей 
використання поживних речовин у процесах контрольованого живлення тварин. 
Деталізована та узагальнена інформація щодо поживних властивостей окремих груп 
речовин кормів. Розроблена функціональна схема взаємодії та використання поживних 
речовин в організмі продуктивних тварин. Визначені принципи оцінки енергетичної, 
вуглеводної та амінокислотної поживності кормів. Отримано результати 
експериментальних досліджень з моделювання  впливу рівнів незамінних амінокислот у 
кормах на параметри продуктивності та фізіолого-біохімічний стан тварин. Визначені 
кореляції між рівнем надходження амінокислот з кормом і кількісними характеристиками 
метаболізму та трансформації речовин у продукцію (науковий керівник  
проф. І.І. Ібатуллін, д/б 110/70-ф). 

Продовжуються дослідження з ініціативної тематики щодо удосконалення способів 
підвищення ефективності поживних речовин у годівлі тварин. 

Внаслідок проведених досліджень розширено знання щодо значення пивної 
дробини у годівлі сільськогосподарської птиці. Вперше встановлено ефективність 
використання сухої пивної дробини у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму 
продуктивності. 

Розширено дані щодо застосування сухої пивної дробини як альтернативного 
джерела протеїну у комбікормі для перепелів, а також одержані нові дані щодо впливу 
сухої пивної дробини у поєднанні з ферментивно-пробіотичною добавкою про ензим на 
продуктивність перепелів та якість м’яса. 

Встановлена ефективність використання різних рівнів та форм підкислювачів у 
раціонах перепелів м’ясного напряму продуктивності. Розширені дані щодо впливу різних 
форм та рівнів підкислювачів у комбікормах на патогенну та умовно-патогенну 
мікрофлору, а також параметри продуктивності та обмін речовин птиці. 
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Використання в годівлі перепелів сухої пивної дробини при зміні нею частин  
концентрованих кормів, зокрема кукурудзи, пшениці та шроту, за збереження їх 
відповідності встановленим нормам годівлі дає можливість отримувати якісну продукцію 
та забезпечити ефективне виробництво м’яса. 

При згодовуванні комбікорму молодняку перепелів породи фараон з різними 
рівнями підкислювачів, відмічено позитивний вплив на живу масу, середньодобові та 
відносні прирости, збереженість поголів’я та витрати корму на 1 кг приросту живої маси 
(науковий керівник проф. І.І. Ібатуллін, ініціативна). 

Науковцями кафедри у звітному році розпочаті дослідження з прикладної тематики 
у напрямі наукового обґрунтування створення та використання преміксів у годівлі 
сільськогосподарських  птахів. 

За результатами досліджень науково обґрунтовані засади вирішення проблеми 
забезпечення тварин життєво необхідними мікроелементами, які є дефіцитними в кормах 
для тварин у різних біогеохімічних зонах України. Проведені досліджень патентно-
кон’юнктурної та прикладної бази закордонного та вітчизняного досвіду нормування 
мікроелементів в годівлі сільськогосподарської птиці. Визначено вплив різних рівнів 
кобальту, селену та хрому на ріст і м’ясну продуктивність молодняку перепелів, їх 
збереженість та витрати корму на виробництво м’яса. Обґрунтовано доцільність 
застосування хрому та кобальту у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму 
продуктивності та встановлено, що додавання цих мікроелементів у перепелів за період 
вирощування 1-35 діб на рівні 0,15 мг/100 г корму підвищує їх живу масу (науковий 
керівник проф. М.Ю. Сичов, д/б № 110/499-пр). 

На кафедрі генетики, розведення та біотехнології тварин ім. М.А. Кравченка 
продовжуються фундаментальні дослідження у напрямі розробки теоретичних основ 
моніторингу продуктивності племінних ресурсів свійських тварин в Україні. 

Моніторинг продуктивності свиноматок показав, що їх багатоплідність, 
взаємозв'язана з концентрацією глюкози в крові після останнього дня підсисного періоду, 
оскільки коефіцієнт кореляції свідчить про прямий вірогідний високого ступеня зв'язок  
(r = 0,966). При цьому у свиноматок з першим опоросом порід велика біла та ландрас при 
менших концентраціях глюкози в крові та живої маси спостерігається і менша 
багатоплідність. У самок з четвертим опоросом при меншому вмісті глюкози в крові та 
більшій живій масі багатоплідність вища. Встановлено, що нейротропно-метаболічний 
препарат, введений після підсисного, періоду зумовлює тенденцію до зниження та 
стабілізації вмісту глюкози в крові свиноматок у критичні періоди репродуктивного 
циклу. При цьому моніторинг продуктивності за показниками відтворювальної здатності 
свідчить про збільшення заплідненості, багатоплідності, великоплідності та зменшення 
холостого періоду і мертвонароджених поросят. При цьому ефективність дії препарату 
залежить від віку свиноматки. Так, введення глютаму 1М свиноматкам з 4-м опоросом 
вірогідно збільшує на 2,6 голови багатоплідність і зменшує на 1,1 голови 
мертвонароджених поросят. У свиноматок української м’ясної породи встановлено 
частоти бажаних генотипів за генами рецепторів естрогену (ESRI) ВВ - 0,09±0,026 та 
пролактину (PRLR) АА - 0,28±0 , які асоційовані з багатоплідністю після першого опоросу. 
Різниця між багатоплідністю за генотипами АА до АВ за геном ESR1 становила + 1,56, між 
генотипами АА до ВВ + 2,33 гол. А різниця між показниками багатоплідності у 
свиноматок з генотипами АА і АВ гена PRLR становила +0,52, між генотипами АА і ВВ 
була – 0,22 голів (науковий керівник д.с.-г.н., проф. В.І. Шеремета, д/б № 110/61-ф). 

Науковцями кафедри завершені дослідження у межах ініціативної тематики щодо 
удосконалення способу штучного виведення бджолиних маток у сім’ях-виховательках. 

Встановлено, що згодовування бджолиним сім’ям-вихователькам цукрового 
сиропу з композиціями біологічно активних речовин сприяє інтенсифікації фізіологічних 
процесів в організмі бджіл, що безпосередньо збільшує кількість прийому личинок на 
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виховання та вихід бджолиних маток у цілому. Найвищі показники мали бджолині сім’ї, 
яким згодовували підкормки «Наностимулін» та «Апістимулін БМ», якість отриманих 
маток була вищою, оскільки маса тіла та його довжина у них збільшилися на 8,7% і 14,3% 
та 22,6% і 53,1% (p≤0,01) за використання підкормок «Наностимулін» та «Апістимулін 
БМ» відповідно.  

Продовжуються дослідження з ініціативної тематики щодо розробки способів 
стимуляції відтворювальної здатності корів та свиней на основі препаратів нейротропно-
метаболічної дії.  

Розроблена біотехнологічна схема стимуляції відтворювальної здатності корів 
нейротропно-метаболічними препаратами, яка передбачає введення «Стимуліна-Вет» та 
«Нановулін-ВРХ» через 12 та 24 години після першого штучного осіменіння тварин та 
зумовлює зміни в гормональній регуляції процесів овуляції фолікулів у яєчниках й 
приживлення ембріонів у матці корів в межах фізіологічної норми. Запропонована схема 
введення препарата «Нановулін-ВРХ» дозволяє підвищити економічну ефективність 
відтворення поголів’я та підвищити прибуток на 27,8% (науковий керівник д.с.-г.н., 
проф. В.І. Шеремета, ініціативні). 

Науковцями кафедри генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин 
продовжувались дослідження з ініціативної тематики щодо видоспецифічності 
спонтанного та інтродукованого соматичного мутагенезу свійських тварин. 

Проведено цитогенетичний моніторинг корів чорно-рябої молочної породи в різних 
радіоекологічних умовах утримання. На  мінливість показників соматичного мутагенезу 
корів впливають як біотичні, так і абіотичні фактори. Встановлено асоціацію 
продуктивності корів за першу лактацію з частотою клітин із мікроядрами. Визначено, що 
в умовах впливу низькодозового іонізуючого опромінення спостерігається підвищена 
частота клітин з мікроядрами та анеуплоїдних метафаз. 

Продовжуються дослідження щодо  впливу  генів-кандидатів на господарськоцінні 
якості свині свійської. 

Проведено генетичний аналіз свиноматок уельської (n=52) та української м’ясної 
порід ДПДГ «Гонтарівна» (Харківська область, Вовчанський район) та великої білої 
породи ВАТ «Агрокомбінат Калита» (n=40) (Київська область). Досліджено генотипи 
генів рецепторів естрогену і пролактину та їх вплив на репродуктивні якості свиноматок 
уельської і української м’ясної порід. Проведено цитогенетичне тестування свиноматок. 

Для розробки стратегії пропонується побудова маркерних профілей свиней, в яких 
відображені генотипи тварин за цитогенетичними та ДНК-маркерами (науковий керівник 
доц. С.О.Костенко, ініціативні). 

На кафедрі технологій виробництва молока та м’яса у звітному році розпочаті 
прикладні дослідження у напрямі розробки технологічних вимог до робочих операцій на 
молочно-товарних фермах з новітнім обладнанням. 

Відпрацьовані методики та встановлені нормативні вимоги до виконання робочих 
операцій на фермах. Вивчені зооінженерні характеристики технологічних елементів 
приміщень, прогонів і переддоїльних майданчиків. Проведено оцінювання технологічних 
ознак вимені високопродуктивних корів за умов експлуатації на фермах з новітнім 
обладнанням та зооінженерне оцінювання доїльних установок. Вивчені тип вимені, його 
проміри, максимальний надій, швидкість молоковиведення і видоювання, проміри дійок 
(довжину і діаметр) та пропорційність розвитку окремих часток. Встановлено, що за умов 
експлуатації поголів’я на установках з одночасним видоюванням усіх часток потрібен 
технологічний добір корів за розмірністю їх розвитку та розмірами дійок. За умов 
використання апаратів роздільного видоювання, якими облаштовано доїльні роботи, 
необхідно враховувати лише технологічну придатність дійок. 

Встановлені розміри боксів для індивідуального відпочинку тварин, визначені 
фронт годівлі і навантаження тваринами на одне місце в окремих секціях, ширину кормо-
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гнойових проходів, загальну ширину кормового столу, у т.ч. зону накопичення кормів. 
Проведено аналіз зв’язку індивідуальної активності тварин у секціях різної місткості, 
впливу активності корів на рівень їх продуктивності та частоту прояву кульгавості 
внаслідок травм кінцівок (науковий керівник проф. А.М. Угнівенко, д/б № 519-пр). 

Продовжуються дослідження з ініціативної тематики щодо обґрунтування 
оптимальної маси та віку великої рогатої худоби для забою.  

Встановлено, що конформація туш має безпосередній вплив на вихід відрубів під 
час обвалювання із її поліпшенням збільшується вихід цінних в технологічному 
відношенні відрубів. З підвищенням фактичної живої маси бичків перед забоєм бал за 
конформацію підвищується нерівномірно. Туші досліджених тварин характеризувались 
«незначним» покриттям підшкірним жиром незалежно від живої маси перед забоєм. У 
групах тварин з різною фактичною живою масою перед забоєм бал за мармуровість 
найдовшого м’яза спини (m. longissimus dorsi) коливається від 2,7 до 4,0. Найвищий його 
показник є за живої маси перед забоєм понад 500 кг. Колір м’язової та жирової тканин з 
підвищенням фактичної живої маси перед забоєм стає інтенсивнішим та збільшується за 
кольоровою шкалою відповідно від 5,0 до 5,8 балів та від 4,7 до 5,3 балів (науковий 
керівник проф. А.М. Угнівенко). 

У звітному році започатковані наукові дослідження щодо жувальної активності 
корів, як критерію оцінки оптимального перебігу технологічного процесу виробництва 
молока.  

Встановлено, що зміна умов утримання призвела до суттєвого (на 34,2%) та 
статистично вірогідного (Р<0,01) підвищення загальної рухової активності піддослідних 
корів. Оскільки підвищення рухової активності відбулося на фоні росту молочної 
продуктивності, то, можна припустити, що загальна рухова активність зросла внаслідок 
підвищення харчової активності. Так, збільшення на 58,7% фронту годівлі дозволило 
коровам більше часу проводити біля кормового столу, споживаючи корм. Дослідами 
відмічена тенденція до зростання жувальної активності корів на 5,3%, що також сприяло 
зростанню продуктивності. 

Цілодобовий моніторинг перебігу жувального процесу з використанням 
електронної системи на базі транспондерів HR-TagТМ є ефективним інструментом 
контролю за якістю годівлі та прогнозування динаміки молочної продуктивності. 

Дослідженнями доведено суттєвий вплив комфортності умов утримання корів на їх 
надої. Поліпшення комфорту корівника призводить до підвищення жувальної активності 
корів на 5,9% та надоїв на 7,9%. 

Продуктивність та жувальна активність корів знаходиться у тісній взаємній 
залежності. Високопродуктивні тварини характеризувалися найвищою загальною 
тривалістю добового жування (371,9 хв./добу), переважаючи середньопродуктивних на 
3,5%, тоді як перевага середньопродуктивних над низькопродуктивними склала 8,3% 
(науковий керівник доц. В.І. Костенко, ініціативна). 

Науковцями кафедри гідробіології та іхтіології започатковані дослідження щодо 
екологічного моніторингу, дослідження та прогнозування стану біоресурсів водойм 
комплексного призначення.  

Розроблена теоретична концепція екологічного моніторингу водойм комплексного 
призначення. Досліджено 8 водойм у межах Київської та Черкаської областей. 
Проведений аналіз гідрохімічного стану, з’ясовані запаси кормових організмів та 
рибопродуктивність водойм. На основі цих вихідних даних розроблені науково-біологічні 
обґрунтування рибогосподарського використання зазначених водойм. Здійснена 
гідроекологічна характеристика Гордашівського водосховища річки гірський Тікич та 
з’ясований вплив гідроелектростанції на ста6н іхтіофауни. Проведене дослідження 
екологічного стану озер Шацького національного природного парку та розроблені 
обґрунтування проведення меліоративного лову. Отримані емпіричні дані щодо 
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екологічного стану водойм та результати аналізу гідрохімічних проб та досліджень 
фітопланктону, зоопланктону, бентосу та іхтіофауни (науковий керівник  
доц. П.Г. Шевченко, д/б № 110/492-пр). 

Розроблено нові моделі та алгоритми досліджень фактичної рибопродуктивності 
водойм різних типів; електронна база даних 

Продовжуються дослідження за госпдоговірною тематикою щодо розробки 
науково-біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарського використання водойм 
комплексного призначення України.  

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
 

Науковцями кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК розпочаті 
дослідження у напрямі створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у 
енергоносії, корм і добрива. 

Теоретично і експериментально обґрунтовано технологічний процес переробки 
рослинних олій у дизельне біопаливо. Побудовані експериментальні установки, що 
дозволяють отримувати біопаливо в умовах механічного і кавітаційного перемішування 
реагентів. Вибрано ефективний каталізатор реакції переестерифікації ріпакової і 
соняшникової олій. Розроблено методику дослідження і математичну модель процесу, які 
дозволяють визначити оптимальні умови ведення переестерифікації олій у біопалива та 
алгоритм проектування високопродуктивних реакторів для їх синтезу. 

Запропоновано принципову конструктивно-технологічну схему і регламент 
виробництва метилових ефірів жирних кислот з рослинних олій. 

За результатами досліджень опубліковано 30 статей (з них 28 – у журналах, що 
входять до наукометричної бази РИНЦ), подано 52 заявки та отримано 40 патентів на 
корисні моделі (науковий керівник проф. Ю.Г. Сухенко, д/б № 110/507-пр). 

Завершено розробку ресурсозаощаджуваних біотехнологій виробництва сирів та 
ферментованих молочних продуктів. Встановлено актуальність розроблення 
кисломолочних рідких та пастоподібних продуктів з вмістом лактулози для харчування 
населення всіх вікових груп. Визначено біфідогенні властивості лактулози, підвищений 
розвиток лактобацил, пригнічення розвитку патогенної і умовно патогенної мікрофлори у 
присутності лактулози. 

Визначено концентрацію біфідобактерій у продуктах, яка повинна бути не менше 
1х106 КУО/1г продукту. 

Підібрано склад молочнокислих заквасок для сквашування молочної суміші під час 
виготовлення кисломолочних продуктів з лактулозою. Для виробництва кисломолочних 
продуктів підібрано композицію із закваски прямого внесення «Фермолакт БК» або 
«Фермолакт ТБ» разом з ліофілізованою культурою прямого внесення біфідобактерій 
Вifidobacterium adolescentis, Вifidobacterium longum, Вifidobacterium bifidum вітчизняного 
виробництва (Державне дослідне підприємство бактеріальних заквасок Інституту 
продовольчих ресурсів НААН України). 

Встановлено технологічні режими виготовлення кисломолочних продуктів з 
лактулозою та розроблено технологічні схеми виробництва рідких  продуктів. 

Досліджено динаміку зміни кількості біфідобактерій та лактулози у кисломолочних 
продуктах у процесі виготовлення та зберігання. Встановлено оптимальну дозу внесення 
лактулози у продукт – 0,6 % для продуктів з терміном зберігання не більше 15 діб і 0,4 % 
для продуктів з терміном зберігання не більше 5 діб. 

Розроблено комплект нормативної документації для промислового виробництва 
кисломолочних продуктів з лактулозою і біфідобактеріями. 

За результатами досліджень підготовлено 1 кандидатську дисертацію; 
опубліковано 52 статті у фахових виданнях, одержано 8 патентів.  
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Результати НДР упроваджені у ТОВ «Брусилівський маслозавод» Житомирської 
області; ТзОВ «Комарнівський сирзавод» Львівської області (науковий керівник 
проф. Л.В. Баль-Прилипко, д/б № 110/473-пр). 

 
3.1.4.4. Здоров’я тварин 

 
Вчені Науково-дослідного інституту здоров’я тварин у звітному році продовжували 

дослідження у напрямі забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні. 
Науковці кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин завершили роботу 

у напрямі вивчення морфофункціональних характеристик патологічно змінених тканин у 
тварин-реципієнтів при застосуванні стовбурових клітин. Результати проведених 
цитогенетичних досліджень мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку коней 
свідчать, що мінливості каріотипу цих клітин на третьому та четвертому пасажах 
відповідають спонтанному рівню, характерному для цього виду тварин. Отримано дані 
щодо кількісних порушень хромосом у культивуючих мезенхімальних стовбурових 
клітинах пупкового канатику лошат, які вказують на необхідність проведення ретельного 
генетичного моніторингу цих клітин у випадку використання їх для клітинної терапії. 

Результати проведених імунофенотипових досліджень мезенхімальних 
стовбурових клітин свідчать, що на ранніх пасажах вони експресують маркери 
мезенхімальних, м’язових, епітеліальних та нервових клітин, тоді як на більш пізніх – 
маркери мезенхімального походження. 

Досліджені біологічні властивості клітин карциноми легень Льюїс та рівень її 
метастазування за впливу мезенхімальних стовбурових клітинах, а також генетична 
стабільність цих клітин. 

Розроблені методики: отримання адгезивної фракції мононуклеарних клітин 
кісткового мозку лінійних мишей С 57/BL6 за різних умов виділення первинного 
матеріалу та культивування у середовищі RPMI; отримання первинної культури 
стовбурових клітин із жирової тканини собак. 

За результатами досліджень підготовлені науково-методичні рекомендації 
«Корекція репаративних процесів у патологічно змінених тканинах тваринного організму 
за допомогою стовбурових клітин»; навчальний посібник «Клітинні технології у 
ветеринарній медицині»; монографія «Стовбурові клітини у ветеринарній медицині (Том 1 
«Експериментальні дослідження з отримання, зберігання і застосування мезенхімальних 
стовбурових клітин»). 

Отримані патенти на корисну модель: «Спосіб отримання мезенхімальних 
стовбурових клітин із пупкового канатику коней», «Спосіб отримання мезенхімальних 
стовбурових клітин із пупкового канатику собак», «Спосіб отримання фракції 
мононуклеарних клітин кісткового мозку коней з високою проліферативною активністю», 
«Спосіб прижиттєвого отримання кісткового мозку у дрібних тварин». 

Опубліковано 38 наукових праць, захищені 3 кандидатські дисертації, 
підготовлено до захисту одну докторську дисертацію, підготовлено та захищено 5 
магістерських робіт за програмою «Клітинні технології у ветеринарній медицині та 
біології». 

Результати НДР впроваджені на факультетах ветеринарної медицини вищих 
навчальних закладів України, у науково-дослідних установах та ветеринарних клініках 
м. Київ. 

Розпочаті дослідження особливостей коригуючої дії введених стовбурових клітин 
на патологічно змінені структури і функції тканин в організмі тварин-реципієнтів. 
Визначені характеристики біологічної активності каріотип мультипотентних стовбурових 
клітин тварин на ранніх пасажах; показники репаративної дії первинних мультипотентних 
стовбурових клітин кісткового мозку на ефективність відновлення ушкодженої тканини 
сухожилків. Здійснено моделювання патологічного процесу на відповідних тканинах і 
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органах, отримані результати гістологічного контролю для виявлення деструктивних змін 
після моделювання. Виділено стовбурові клітини з кісткового мозку і здійснено 
напрацювання in vitro біомаси стовбурових клітин (науковий керівник  
проф. А.Й. Мазуркевич, д/б  №№ 110/48-ф, 110/76-ф). 

На кафедрі біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції 
ім. акад. М.Ф. Гулого завершились дослідження з вивчення молекулярно-біологічних 
механізмів порушень метаболічних процесів при ентеро- і гепатопатологіях у тварин та 
розробки способів їх корекції. Підготовлені науково-практичні рекомендації щодо 
попередження виникнення диспепсії у новонароджених телят, розвитку її ускладнень та 
рецидивів. Отримані результати дослідження впливу ентеросорбентів на проміжний обмін 
жовчних кислот в організмі телят, хворих на диспепсію. Проведені дослідження 
особливостей жовчосинтетичної і зовнішньосекреторної функцій печінки в організмі 
новонароджених телят, хворих на диспепсію, та після застосування їм ентеросорбентів. 

За результатами досліджень підготовлені рекомендації щодо застосування 
ентеросорбентів при ентеро- та гепатопатологіях для лікування новонароджених телят. 

Результати НДР впроваджені у ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 
ім. О.В. Музиченка» та у навчальному процесі НУБіП України (науковий керівник 
проф. В.А. Томчук, д/б № 110/467-пр). 

Напрям досліджень кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології – вивчення 
Yersinia enterocolitica в плані обґрунтування технології отримання якісної та безпечної 
тваринницької продукції. 

Проаналізовано статистику захворюваності на кишковий ієрсиніоз людини і 
тварин; виділені штами Yersinia enterocolitica з різних джерел, охарактеризовані їх морфо-
культуральні, ферментативні, адгезивні та ентеротоксикогенні властивості на моделі 
клітинної культури Vero та мурчаках. Досліджено чутливість виділених штамів 
Y. Enterocolitica до бактеріальних препаратів, вплив фізико-хімічних факторів, 
антагоністичні властивості. Вивчено мікрофлору сирокопчених м’ясних продуктів за 
експериментального зараження їх Y. Enterocolitica. Розроблено методику на основі дот-
імуноаналізу для диференціації гуморальних антитіл, специфічних щодо Yersinia 
enterocolitica та збудника бруцельозу. 

Отримані 3 свідоцтва про первісне депонування штаму мікроорганізму в 
Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН України у 2014 р. та 3 свідоцтва – у 
2015 р. 

За результатами досліджень підготовлені методичні рекомендації з діагностики та 
профілактики ієрсиніозної токсикоінфекції та методичні рекомендації з лабораторної 
діагностики кишкового ієрсиніозу тварин, виявлення Yersinia enterocolitica у харчових 
продуктах, кормах для тварин та об’єктах довкілля; монографія «Ієрсиніозна 
токсикоінфекція». 

Результати НДР впроваджені на Літинському м’ясокомбінаті (Вінницька обл.), 
Житомирському м’ясокомбінаті, Київському м’ясопереробному підприємстві ТОВ «ВМ», 
у ТОВ «Черкаська продовольча компанія», а також у навчальний процес НУБІП України, 
ряду вищих навчальних закладів України (Білоцерківський НАУ, Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 
Вінницький національний аграрний університет, Харківська державна зооветеринарна 
академія, Полтавська державна аграрна академія). 

За ініціативною тематикою здійснюється вдосконалення діагностики та 
профілактики дерматомікозів у тварин. Запропоновано методику визначення 
вірулентності штамів збудників дерматомікозів тварин, удосконалено експрес-діагностику 
мікроспорії тварин шляхом превентивного опромінення досліджуваних тварин 
ультрафіолетовими променями, з цією метою сконструйовано портативний  
УФ-опромінювач (науковий керівник проф. В.Г. Скибіцький, д/б № 110/427-пр). 
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На кафедрі фармакології і токсикології продовжуються дослідження у напрямі 
вивчення патогенезу, удосконалення методів діагностики, профілактики та лікування 
тварин за змішаних мікотоксикозів. Досліджено сорбційну здатність адсорбентів відносно 
мікотоксинів з використанням біологічних тест-об’єктів; за використання морфологічних 
показників вивчено ефективність сорбційних препаратів за сумісної дії охратоксину А та 
дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів кросу РОСС-308. Досліджено 
біохімічний склад крові курчат-бройлерів кросу РОСС-308 за сумісної дії охратоксину А 
та дезоксиніваленолу. 

Розроблено структуру бази даних експертної системи «Мікотоксикози тварин». 
Дана структура реалізована на СУБД МуSQL – системі, яка добре себе зарекомендувала 
як платформа баз даних для глобальних мереж. 

Дослідження адсорбційних структур бази даних характеристик адсорбентів щодо 
Т-2 токсину методом біотестування in vitro за концентрацій мікотоксинів та вмісту 
адсорбентів у середовищах, наближених до реальних умов in vivo, показало, що практично 
всі адсорбенти демонструють адсорбційну ефективність. 

За ініціативною тематикою виконувались дослідження токсичної дії мікотоксинів і 
нових пестицидів, засобів зниження їх негативного впливу на організм тварин (науковий 
керівник проф. В.Б. Духницький, д/б № 110/483-пр, ініціативна). 

Наукові співробітники кафедри ветеринарно-санітарної експертизи розпочали 
дослідження у напрямі науково-технічного обґрунтування оцінки та управління 
біологічними ризиками в харчовому ланцюзі. Апробовано скринінговий метод виявлення 
кампілобактерій в об’єктах тваринницької ферми. Проведено дослідження об’єктів 
довкілля методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі. Науково 
обґрунтовані підходи до оцінки мікробіологічного (Campilobacter) ризику в харчовому 
ланцюзі. Практично застосовані превентивні засоби з метою попередження надходження 
бактерій роду Campilobacter у м’ясо тварин. Проведені дослідження щодо наявності 
кампілобактерій. Підтверджено, що курчата-бройлери є носіями кампілобактерій, що у 
результаті призводить до контамінації продукції птахівництва мікроорганізмами 
Campilobacter під час забою та переробки птиці. За результатами проведених 
моніторингових досліджень виявлено, що м’ясо птиці та субпродукти часто обсемінені 
бактеріями Campilobacter (41,1-51,2%), значно рідше – свинина і яловичина (10,1-10,6%), 
що підтверджено біохімічними тестами (науковий керівник проф. О.М. Якубчак,  
д/б № 110/520-пр).  

У рамках ініціативної тематики завершені дослідження у напрямі проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою кролів за використання 
водорозчинної форми вітаміну Е. Вперше в Україні теоретично та експериментально 
обґрунтовано дозу вітаміну Е у водорозчинній формі для кролів, вивчено показники якості 
продуктів забою. Дозу вітаміну Е підтверджено дослідами на біологічній моделі 
лабораторних тварин за тривалого випоювання їм цього вітаміну. Завершено 
удосконалення методу виявлення залишкових кількостей пестицидів у продукції 
тваринного походження. Проведено ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою 
курчат-бройлерів за умов надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану, 
удосконалено метод виявлення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів. За 
результатами досліджень підготовлені «Методичні рекомендації щодо виявлення 
залишкових кількостей пестицидів у продукції тваринного походження методом газової 
хроматографії», які затверджені Державною ветеринарною та фітосанітарною службою 
України (науковий керівник проф. О.М. Якубчак). 

На кафедрі анатомії тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка тривають дослідження у 
напрямі розробки наукових основ біоморфології органів локомоції птахів. Вперше 
проведено широке біоморфологічне дослідження плечового суглоба на представниках 
майже всіх рядів класу птахів. Встановлені закономірності розташування компактної та 
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губчастої речовин у скелетних структурах плечового суглоба птахів. Висловлено гіпотезу 
щодо остеомерної будови кісткових структур, що складаються з різних за щільністю 
компактних складових. Серед м’язів, що діють на плечовий суглоб птахів, вперше 
виявлені деякі неописані м’язи, а також вперше описано ряд особливостей диференціації 
м’язів. Доведено провідну роль особливостей польоту птахів на формування і розвиток 
біоморфологічних адаптацій м’язово-скелетних структур їх плечового суглоба (науковий 
керівник проф. О.П. Мельник, д/б № 110/63-ф). 

У рамках ініціативної тематики вивчався внесок ветеринарних лікарів у світову 
науку і практику. Проведені дослідження діяльності ветеринарних лікарів Київщини у 
другій половині ХІХ- початку ХХ ст. (науковий керівник доц. М.М. Стегней). 

Напрям кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи – розробка 
методології епізоотологічного моніторингу особливо небезпечних та емерджентних 
хвороб тварин. Здійснено аналіз емерджентних хвороб в Україні та встановлені основні 
нозоодиниці; визначені закономірності їх виникнення та поширення у світі. Вивчені етапи 
епізоотії, циклічність, фактори поширення, закономірності розвитку та згасання епізоотії. 
Розроблено систему вивчення факторів виникнення, поширення і згасання епізоотії на 
основі закономірностей розвитку. Підготовлені методичні рекомендації з проведення 
епізоотологічного моніторингу особливо небезпечних та емерджентних хвороб тварин на 
якісно новому рівні, з використанням як загальних, так і новітніх принципів та підходів до 
контролю, профілактики і прогнозуванню інфекційних хвороб тварин. Видано навчальний 
посібник «Транскордонні хвороби з основами стемпінг-ауту» (науковий керівник 
проф. В.В. Недосєков, д/б № 110/500-пр). 

Співробітниками кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин розпочато 
роботу з вивчення впливу нервової системи тварин різного віку на імунну та 
антиоксидантну системи організму та їх корекції. Встановлено тісний зв’язок між умовно 
рефлекторною діяльністю тварин та тонусом автономної нервової системи. З’ясовано, що 
серед свиней сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності 
найбільше нормотоніків і ваготоніків (по 40 %); інертного – ваготоніків (80%); 
неврівноваженого – симпатикотоніків (60 %); слабкого типу нервової системи – 
симпатикотоніків (80%). Поміж нормотоніків зареєстровано найбільше тварин із 
сильними врівноваженими рухливими (40%); симпатикотоніків – неврівноваженими 
(37,5%) та слабкими (50%); серед ваготоніків – інертними (56%) та сильними 
врівноваженими рухливими корковими процесами (28%). Це свідчить про тісний 
взаємозв’язок механізмів кортикальної та вегетативної регуляції (г=0,30-0,70 при р<0,05-
0,001), які взаємодоповнюють один одного за більш суттєвого впливу властивостей 
коркових процесів. 

Найбільш схильними до дії стресового чинника виявилися тварини слабкого типу 
вищої нервової діяльності. У таких тварин відзначено найменшу адаптаційну здатність і 
стресостійкість, на що вказують високі концентрації продуктів пероксидного окиснення 
ліпідів у крові свиней протягом усього періоду дослідження. У тварин даного типу вищої 
нервової діяльності було відзначено зниження приростів живої маси, на відміну від тварин 
сильних типів, та деяке зниження маси тіла протягом дослідження. 

Установлено, що активність ферментативної системи антиоксидантного захисту в 
еритроцитах свиней слабкого типу вищої нервової діяльності знаходиться на значно 
нижчому рівні, ніж у тварин сильних типів вищої нервової діяльності протягом всього 
періоду досліджень. 

Інтенсифікація пероксидного окиснення ліпідів при відлученні сприяє зниженню 
активності глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у тварин всіх типів вищої 
нервової діяльності. У тварин слабкого типу вищої нервової діяльності встановлено 
низький рівень активності глутатіонової ланки антиоксидантного захисту, що свідчить 
про низьку адаптаційну здатність і стресостійкість організму тварин. 
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Додавання до раціону тварин 180 мл міцелярного розчину вітаміну Е 
(з концентрацією вітаміну Е 0,25 кг·м-3 у дозі 2 мл/кг маси тіла) протягом 30 діб сприяє 
підвищенню концентрації вітаміну Е у плазмі крові на 22,38% (р < 0,05) порівняно із 
свиноматками контрольної групи, що на 11,04% більше порівняно із свиноматками, які 
отримували спиртовий розчин вітаміну Е (науковий керівник проф. В.І. Карповський, 
д/б № 110/500-пр). 

На кафедрі паразитології та тропічної ветеринарії започатковано розробку сучасних 
науково обґрунтованих методів дослідження продукції тваринництва з метою 
попередження зараження людей збудниками основних протозойних хвороб (токсоплазмоз 
і неоспороз). Вивчено поширеність токсоплазмозу курей на території Київської області. Із 
41 зразка сироватки крові птахів 9 позитивно реагували на наявність антитіл до 
токсоплазм, що становить 21,95%. Вперше на території України зареєстровано ураження 
тварин збудником Neospora caninum. За допомогою сучасних методів зажиттєвої 
діагностики сироваток крові від різних видів тварин та на основі аналізу літературних 
даних встановлено значну поширеність протозоозів на території країни. Вивчено 
поширення токсоплазмозу серед птиці і неоспорозу серед різних видів тварин.  

За результатами досліджень підготовлені рекомендації «Сучасні методи 
діагностики токсоплазмозу тварин» (науковий керівник проф. Н.М. Сорока,  
д/б № 110/501-пр ). 

Напрям наукових ініціативних досліджень співробітників кафедри – вивчення 
паразитарних хвороб сільськогосподарських тварин. Проведено обстеження великої 
рогатої худоби на ураження її ектопаразитами (науковий керівник проф. В.Ф. Галат). 

Науковцями кафедри гігієни та санітарії ім. А.К. Скороходька розпочато розробку 
комплексного препарату (брикету) пролонгованої дії для забезпечення здоров’я 
лактуючих корів з різних біогеохімічних зон України. Проведені комплексні дослідження 
якості води для напування тварин, стану ґрунтів сільськогосподарських угідь, хімічного 
складу кормів біогеохімічних зон. Розширено уявлення щодо вмісту важких металів у 
довкіллі, особливостей накопичення їх у воді, ґрунті, кормах. Встановлені шляхи їх 
надходження в організм корів. Показано взаємозв’язок між вмістом органічних та 
неорганічних речовин у питній воді, ґрунтах, кормах та їх впливом на фізіолого-біохімічні 
та метаболічні процеси в організмі корів. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено доцільність застосування 
мінерально-сорбційного брикету-лізунця для профілактики порушень мінерального 
обміну у корів, розроблено його рецептуру (науковий керівник проф. Д.А. Засєкін,  
д/б № 110/512-пр). 

На кафедрі епізоотології та організації ветеринарної справи започатковано 
створення новітньої технології конструювання інактивованої вакцини проти туберкульозу 
тварин. Проаналізовано патентно-кон’юнктурну та прикладну базу вітчизняного і 
закордонного досвіду з конструювання вакцин проти туберкульозу людей і тварин. Дано 
теоретичне обґрунтування методики виготовлення протитуберкульозних вакцин та 
способів їх застосування. Доведено, що теоретичні положення методики конструювання 
вакцин повинні базуватись на показниках започаткування інфекційного процесу на 
клітинному рівні (зокрема на рівні клітин макрофагального ряду). За результатами 
аналітичних досліджень щодо визначення факторів, які обумовлюють віднесення 
туберкульозного процесу до «тяжких» інфекцій, встановлено відсутність при туберкульозі 
саморегуляції епізоотичного та інфекційного процесів у великої рогатої худоби. 
Висвітлені результати вивчення мінливості геному М. bovis під дією високих температур, 
обґрунтовано можливість передачі геному вірулентності апатогенним мікобактеріям в 
умовах in vitro (науковий керівник доц. В.М. Шевчук, д/б № 110/513-пр). 

Один з напрямів досліджень кафедри терапії та клінічної діагностики – визначення 
ролі колострального імунітету в системі профілактики розладів травлення у 
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новонароджених телят. Досліджені показники вмісту білків трансферинової фракції в 
сироватці крові новонароджених телят у динаміці, від їх народження і до 11-добового 
віку. Показано, що застосування новонародженим телятам з молозивом макрокапсул з 
фосфоліпідного бішару та новоствореного нанопрепарату в мікрокапсулярній формі на 
основі соєвого лецитину «Мембраностабіл» підвищує концентрацію білків 
трансферинової фракції у сироватці їх крові, що корелює з високим рівнем 
колострального імунітету та запобігає виникненню розладів травлення (науковий керівник 
С.І. Голопура, ініціативна). 

Другий напрям досліджень – вивчення механізмів формування колострального 
імунітету у тварин, їх порушення та розробка засобів корекції. Досліджені результати 
застосування експериментального ліпосомального макрокапсулярного препарату на 
основі соєвого лецитину для корекції показників вмісту загального білка та сечовини у 
сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету 
(науковий керівник проф. М.І. Цвіліховський, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики на кафедрі гістології, цитології та ембріології 
тривають дослідження у напрямі вивчення морфології, кровопостачання та іннервації 
органів кровотворення й імунного захисту птахів у постнатальному періоді онтогенезу. 
Досліджені імунні утворення залозистої частини шлунка курей, морфогенез плямки 
Пейєра клубової кишки качок, морфологія стравохідного мигдалика та імунних утворень 
шлунка лисухи, морфологія тимуса каченят і клоакальної сумки індиків (науковий 
керівник проф. В.Т. Хомич). 

Проведено оцінку ризику та складено прогноз поширення хвороби Тешена свиней. 
Вивчені внутрішньотипові та міжтипові відмінності ентеровірусів свиней за генетичними 
ознаками, характером їх взаємодії з чутливими клітинами, проаналізовані дані 
епізоотичного моніторингу в історичному ракурсі та за результатами останніх 
епізоотичних досліджень (науковий керівник доц. І.М. Деркач, ініціативна). 

За замовленням ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» на 
кафедрі хірургії ім. акад. І.О. Поваженка проводились клінічні дослідження терапевтичної 
ефективності препарату «Буторфананолу татрат», ветеринарного розчину для ін’єкцій, 
при загальній анестезії коней, собак і котів. Вивчалась ефективність та переносимість 
даного препарату тваринами в умовах ветеринарних клінік згідно із СОУ 85.2-37-408:2006 
«Препарати ветеринарні. Фармаконагляд. Основні положення» (науковий керівник 
доц. В.О. Дорощук). 

На кафедрі акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин за 
ініціативною тематикою виконувались дослідження у напрямі розробки біотехнологічних 
основ для штучного осіменіння собак. Підготовлені методичні рекомендації «Штучне 
осіменіння собак», які використовуються при викладанні курсу «Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» на факультетах ветеринарної 
медицини НУБіП України, Білоцерківського національного аграрного університету, 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Гжицького. 

Другий напрям досліджень кафедри – розробка сучасних методів лікування та 
профілактики хвороб яєчників у корів. Встановлено, що комплексне застосування 
препарату естрафон із стимулюючим тканинним препаратом при персистентному 
жовтому тілі, коровам – препарату мінерасол у дозі 20 мл та одноразове застосування 
сурфагону у дозі 10 мл (50 мкг) у поєднанні з електропунктурною рефлексотерапією при 
гіпофункції яєчників сприяє підвищенню заплідненості тварин після першого осіменіння 
(науковий керівник доц. Ю.В. Жук). 

Також науковці кафедри завершили дослідження у напрямі вивчення і розробки 
методів моніторингу та регуляції розмноження дрібних домашніх тварин (собак і котів) 
(науковий керівник доц. В.М. Лакатош). 
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3.1.4.5. Техніка, енергетика та інформатизація АПК  
 

Наукові дослідження Науково-дослідного інституту техніки, енергетики та 
інформатизації АПК спрямовані на створення новітніх енергоощадних технологій 
виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, підвищення 
надійності та ефективності використання сільськогосподарської техніки, її модернізацію; 
розробку новітніх систем енергозабезпечення на основі традиційних та поновлюваних 
джерел енергії, створення інтелектуальних систем енергозабезпечення технологічних 
процесів в АПК, підвищення надійності та ефективності централізованих систем 
електропостачання у сільських регіонах; розробку концепцій і моделей системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення агропромислового комплексу України тощо.  

 

Механіко-технологічний факультет 
 

На кафедрі механізації тваринництва продовжено розробку механіко-технологічних 
основ ресурсозберігаючого органічного виробництва сільськогосподарської продукції та 
біопалив в агроекосистемах з підвищеним рівнем енергетичної автономності. Узагальнено 
структурну схему біологічної та енергетичної конверсії органічної сировини, яка дозволяє 
на основі заданої структури сівозміни вибрати раціональне за економічною ефективністю 
співвідношення між галузями тваринництва, птахівництва та аквакультури, забезпечивши 
при цьому виробництво біологічних видів палива і виходячи з необхідності забезпечення 
балансу гумусу в сівозміні. 

На основі рішення диференціального рівняння отримані залежності, що дозволяють 
визначити кількість органічних добрив, які необхідно щорічно вносити в ґрунт з метою 
недопущення дегуміфікації ґрунту. Розроблено загальну компоновку агрегату для 
смугового обробітку ґрунту, визначені шляхи їх подальшого використання в ґрунтово-
кліматичних умовах України.  

Встановлені закономірності виходу гноївки залежно від дози підстилки, які 
дозволяють здійснювати контрольоване використання гною свиноферми з плануванням 
його подальшого розподілу на аеробну та анаеробну ферментацію. 

Другий напрям досліджень кафедри – створення механіко-технологічних основ 
ресурсозберігаючого виробництва і використання біопалив в енергетично автономних 
агроекосистемах. Розроблено імітаційну модель функціонування агроекосистеми з 
виробництвом біопалива. Встановлено, що найбільший рівень енергозабезпечення 
агроекосистема має при зерно-птахівничому напрямі сільськогосподарського 
виробництва, а найбільший прибуток – при зерно-свинарському. Визначені рівні 
енергетичної автономності агроекосистем при різній виробничій спеціалізації. 
Встановлено, що найбільший економічний ефект можна отримати в збалансованій 
агроекосистемі, що поєднує рослинництво, тваринництво і виробництво біопалива, 
забезпечивши при цьому бездефіцитний баланс гумусу.  

Розроблено математичну модель для визначення ефективної довжини струменя від 
тиску в соплі форсунки та її діаметра при гідродинамічному перемішуванні суміші 
рослинної олії та каталізаторів. Отримані математичні залежності, які дозволяють 
визначити раціональні параметри циркуляційного реактора-змішувача для виготовлення 
дизельного біопалива.  

На основі експериментальних досліджень отримано рівняння регресії зміни 
годинної витрати палива від змінного тягового опору робочого агрегату та вмісту 
дизельного біопалива в паливній суміші. Збільшення тягового опору агрегату та 
підвищення вмісту дизельного біопалива в паливній суміші призводять до прямо 
пропорційного збільшення годинної витрати палива. 

Встановлено, що із збільшенням навантаження двигуна підвищується ефективність 
згоряння дизельного біопалива. На основі експериментальних досліджень визначено, що 
температура підігріву палива перед впорскуванням до циліндра двигуна має квадратичну 
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залежність від рівня відкриття перепускного каналу та пропорційну залежність від 
тягового опору агрегату. 

Розроблені науково-методичні рекомендації «Біотехнологічний процес 
виробництва ентомологічного препарату трихограми з використанням пневматичного 
калібратора яєць зернової молі» (науковий керівник д.т.н. Г.А. Голуб, д/б №№ 110/64-ф, 
110/74-ф). 

На кафедрі охорони праці та інженерії середовища завершені дослідження у 
напрямі розробки мікобіо- та ентомопрепаратів для органічного виробництва продукції 
спеціальних сировинних зон. Підготовлені науково-методичні рекомендації щодо 
застосування мікобіо- та ентомопрепаратів для органічного виробництва продукції 
спеціальних сировинних зон. Проведені дослідження фізичних властивостей плодових тіл 
гриба трутовик справжній (як перспективного сировинного джерела одержання 
полісахаридів хітину і хітозану) в природних умовах у всі періоди росту. Виготовлені 
дослідні партії мікобіопрепаратів; уточнено проект технологічної інструкції виробництва 
мікобіопрепаратів та виготовлення дослідних партій; проведені польові дослідження щодо 
визначення ефективності мікобіопрепаратів за умов обробки с.-г. культур. 

За результатами досліджень підготовлені науково-практичні рекомендації щодо 
застосування композицій полісахаридної природи для підвищення стійкості овочевих 
культур проти хвороб в умовах органічного виробництва (науковий керівник 
проф. В.В. Теслюк, д/б № 110/475-пр). 

Співробітниками кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту 
ім. П.М. Момотенка і кафедри надійності техніки започатковані дослідження у напрямі 
обґрунтування параметрів і режимів функціонування системи технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки. На основі аналізу існуючих методологічних підходів до 
обґрунтування періодичності проведення технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин визначені напрями і тенденції розвитку методології 
технічного обслуговування в агропромисловому комплексі. Запропоновані рішення 
реалізації методологічних підходів, що базуються на застосуванні регламентованої 
стратегії з надання послуг з технічного обслуговування й усунення несправностей у 
польових умовах або в умовах господарств (або власників сільськогосподарської техніки) 
з використанням мобільних агрегатів. Визначені методологічні підходи до обґрунтування 
періодичності проведення операцій технічного обслуговування за умови досягнення 
мінімальних затрат на їх функціонування (науковий керівник проф. В.Д. Войтюк,  
д/б № 110/495-пр). 

Науковцями кафедри здійснюється обґрунтування параметрів технічного стану 
сільськогосподарської техніки та режимів функціонування систем ремонтно-
технологічного забезпечення і технічного обслуговування. Розроблені технологічні карти 
по типових і специфічних видах робіт, які є основою розробленого нормативно-технічного 
документа – настанови з технічного обслуговування вказаних тракторів, розроблена 
перша редакція цієї настанови (науковий керівник к.т.н. І.Л. Роговський, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики здійснюються обґрунтування та розробка технічних 
засобів для забезпечення технології доїння при індивідуальному утриманні корів. 
Проведено аналіз виробництва молока в України з висвітленням впливу на нього 
організаційно-економічних і технологічних факторів. Сформульовані вимоги до 
технічного забезпечення технології доїння при індивідуальному утриманні корів 
(науковий керівник асист. О.С. Дев’ятко). 

Проводяться дослідження та розробка методів технічного обслуговування і 
відновлення сільськогосподарських машин з швидкозношувальними робочими органами. 
Експериментально і теоретично досліджено вплив точкового зміцнення на властивості 
поверхневих шарів матеріалу леза леміша (науковий керівник проф. М.І. Денисенко). 
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Напрям наукових досліджень кафедри тракторів і автомобілів – розробка механіко-
технологічних основ оптимізації взаємодії ходових систем мобільних енергозасобів та 
польових машин з родючим шаром ґрунту. Проведено аналіз взаємодії колісного рушія з 
ґрунтом. Встановлено розподіл тиску в зоні контакту привідного деформівного колеса з 
ґрунтом. Визначені величини зони контакту деформівного колеса з ґрунтом залежно від 
його механічних властивостей, приведеної до колеса маси та крутного моменту, 
геометричних розмірів колеса. Обчислені величини абсолютних деформацій колеса і 
ґрунту в процесі їх взаємодії (науковий керівник проф. В.П. Ковбаса, д/б № 110/518-пр). 

На кафедрі транспортних технологій та засобів у АПК у рамках ініціативної 
тематики розпочато розробку ефективної технології транспортування цукрових буряків 
від комбайнів. Проведено аналіз існуючих технологій та технічних засобів для збирання і 
транспортування коренеплодів цукрових буряків від комбайнів (науковий керівник 
проф. С.Г. Фришев). 

За ініціативною тематикою досліджуються методологічні аспекти навчання 
дисциплін для напряму підготовки «Транспортні технології». Проведено огляд психолого-
педагогічних аспектів практичної підготовки з транспортних технологій. Виявлені 
чинники формування у студентів інтелектуальної витривалості у навчальній діяльності 
(наукові керівники доценти О. Дьомін, І. Колосок). 

 
Факультет конструювання та дизайну 

 

Науковцями кафедри конструювання машин розпочато розробку концепції 
динамічної оптимізації транспортуючих машин. Проаналізовані сфери застосування 
транспортуючих машин в агропромисловому комплексі; встановлені недоліки, які 
притаманні транспортуючим машинам, виявлені причини виходу їх з ладу. Проведено 
динамічний аналіз роботи скребкового, ківшового та гвинтового конвеєрів для оціни рівня 
їх динамічних навантажень. Розроблені математичні моделі руху транспортуючих машин, 
які враховують розподілені параметри тягового органу машини та динамічну механічну 
характеристику, що дозволило оцінити електричні показники роботи транспортуючих 
машин (науковий керівник проф. В.С. Ловейкін, д/б № 110/493-пр). 

У рамках ініціативної тематики завершились дослідження у напрямі оптимізації 
режимів руху механізмів підйомно-транспортних машин, що використовуються при 
механізації виробничих процесів у тваринництві і рослинництві. Обґрунтовані основні 
положення концепції динамічної оптимізації режимів руху транспортуючих машин, 
визначені окремі етапи теоретичних та експериментальних досліджень та їх логічний 
зв’язок. Розроблено математичну модель руху транспортуючих машин, які враховують 
розподілені параметри тягового органу машини (науковий керівник проф. В.С. Ловейкін). 

 
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

 

На кафедрі електропостачання ім. проф. В.М. Синькова продовжується робота у 
напрямі розробки теорії структурно-параметричного синтезу гібридних систем 
електроживлення та їх інтеграції до розподільних електричних мереж у сільському 
господарстві. Проведено аналіз енергетичних характеристик в однофазному 
циліндричному магнітоелектричному лінійному генераторі зворотно-поступального руху, 
енергетичних характеристик варіантів однофазних циліндричних магнітоелектричних 
лінійних генераторів зворотно-поступального руху. Визначені параметри 
електромагнітного поля за його імітаційного моделювання в трифазній циліндричній 
магнітоелектричній машині зворотно-поступального руху. Здійснено техніко-економічне 
обґрунтування доцільності впровадження джерел розподіленої генерації у сегмент 
розподільної електричної мережі відповідно до зміни показників надійності 
електропостачання. 
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Започатковані дослідження з управління споживанням та генерацією енергії на 
підприємствах агропромислового комплексу на основі концепції інтелектуальних 
технологій (Smart Grid). Обґрунтовано принцип інтелектуальної інтеграції джерел 
розподіленої інтеграції (ДРГ) до розподільних електричних мереж сільських регіонів. 
Виконано багатокритеріальне прогнозування зміни навантаження у вузлі електричної 
мережі з використанням методів штучного інтелекту. Теоретично обґрунтовано інтервал 
дискретності врахування перемикань при формуванні динамічного енергоострову. 
Розроблені підходи до формування раціонального графіка генерації електричної енергії 
ДРГ (за критерієм мінімальних втрат, мінімальної вартості забезпечення електричної 
енергії тощо); економічно обґрунтовано доцільність використання ДРГ у структурі 
управління режимом сегмента розподільної електричної мережі.  

Розроблені теоретичні основи проектування інтелектуальних систем утримання 
біотехнічних об’єктів та науково-методичний апарат інтелектуальної інтеграції джерел 
розподіленої генерації до замкнутих електричних мереж сільських регіонів. 

У ПАТ «Комбінат «Тепличний» (Київська обл.) впроваджено фрагмент системи на 
основі Smart Grid технологій (на прикладі системи енергоживлення і системи з 
біотехнічними об’єктами) (керівник проф. В.В. Козирський, д/б № 110/56-ф, 110/505-пр). 

Тривають дослідження у напрямі розробки методів застосування електрофізичних 
процесів у біотехнічних системах електротехнологічних комплексів АПК. Проведені 
теоретичні дослідження іонізаційних процесів у повітряних включеннях зернової маси, 
встановлені закономірності їх інтенсивності від характеристик поля, біологічного об’єкта 
та характеру і кількості елементів з великою крутизною поверхні. 

Розроблено теорію розрядних процесів у повітряних включеннях зернової маси під 
дією сильного електричного постійного, змінного поля; встановлені закономірності 
утворення в усьому об’ємі озону. Обґрунтовані розрядні процеси у повітряних 
включеннях зернової маси під дією електричного поля високої напруженості постійного і 
змінного струму з урахуванням штучно створених осередків різко неоднорідного 
електричного поля, розроблені математичні моделі цих процесів. 

Розроблено експериментальну лабораторну установку та проведені 
експериментальні дослідження з метою перевірки теоретичних положень щодо розрядних 
процесів у біотехнічній системі, яку утворює біологічний об’єкт під дією сильного 
електричного поля постійного і змінного струму.  

Обґрунтовано вплив постійного магнітного поля на насіння сільськогосподарських 
культур. Розроблено лабораторну установку та проведені експериментальні дослідження 
впливу постійного магнітного поля на насіння сільськогосподарських культур.  

Новий напрям наукових досліджень кафедри – розробка методів і засобів 
підвищення енергоефективності і екологічної безпеки електрообладнання в технологіях 
АПК. Проведено аналіз сучасного стану досліджень з електрофізичної обробки 
сільськогосподарських культур під дією електричного поля високої напруженості і 
оптичного випромінювання та технічних засобів для її реалізації. Проведені дослідження 
режимних параметрів обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості 
та оптичним випромінюванням, встановлені найефективніші параметри обробки. 

Обґрунтовані режими стимулюючої та знезаражуючої дії зернової маси під дією 
електричного поля високої напруженості і оптичного випромінювання. Розроблено 
технологічний процес обробки зерна в електричному полі високої напруженості та 
оптичним випромінюванням (науковий керівник проф. А.І. Чміль, д/б № 110/489-
пр, 110/508-пр). 

Науковці кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка 
розпочали прикладні дослідження у напрямі розробки концепції наукових і прикладних 
засад створення єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу 
з використанням ІР-технологій. 
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За результатами досліджень розроблені структурні та функціональні схеми системи 
цифрової передачі синхроінформації з використанням ІР-технологій, адаптивного 
пристрою синхронізації, який забезпечує підвищення точності синхроінформації. 

Розроблено метод підвищення точності цифрової передачі синхроінформації та 
функціональні схеми пристрою синхронізації, який забезпечує підвищення точності 
синхроінформації. 

Здійснено тестування пристрою синхронізації апаратури УС-1588S інформаційної 
системи цифрової передачі синхроінформації з використанням ІР. Розроблено структурні 
та функціональні схеми лабораторного стенду. Досліджено параметри пристрою 
синхронізації та визначено часові характеристики синхроінформації. 

За результатами досліджень підготовлено монографію «Автоматичні пристрої та 
системи тактової синхронізації інфокомунікаційних мереж». Підготовлено до 
патентування винахід «Адаптивний цифровий фазовий дискримінатор», укладено 
ліцензійний договір з приватною виробничо-комерційною фірмою «ІCT» на використання 
ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності НУБіП України «Цифровий 
прецизійний часовий дискримінатор» у наукових цілях та в порядку експерименту. 
Підготовлено ліцензійні договори на використання вказаного об’єкта з ПП «АЛЬФА-
КОМ» і Державним підприємством «Державний центр інформаційної безпеки» (науковий 
керівник проф. В.В. Коваль, д/б № 445-пр).  

За замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень виконуються 
дослідження у напрямі розробки новітніх акумуляторів теплової енергії на основі 
фазоперехідних теплоакумулюючих матеріалів. Проведені теоретичні та 
експериментальні дослідження процесів теплопереносу, запропоновано нову конструкцію 
теплових акумуляторів з фазовими перетвореннями (науковий керівник 
проф. В.Г. Горобець). 

За замовленням Міністерства освіти і науки України виконуються дослідження  
щодо розроблення електротехнологічних комплексів для сушіння зерна на базі 
теплогенераторів індукційного типу (науковий керівник доц. А.В. Жильцов). 

На кафедрі теплоенергетики триває вивчення енергозберігаючих технологій та 
калориметрії. Проведені експериментальні дослідження з визначення теплотвірної 
властивості рідкого біопалива на прикладі ріпакової олії (науковий керівник 
доц. В. Василенков). 

 

Факультет інформаційних технологій 
 

Дослідження вчених факультету у звітному році були спрямовані на розробку 
методології оцінки площ та прогнозування врожайності озимих культур за супутниковими 
даними; розробку системи електронного дорадництва в аграрній сфері України, розробку 
концепції наукових і прикладних засад створення єдиної інформаційної системи 
розповсюдження національної шкали часу з використанням ІР-технологій; створення 
геоінформаційних сервісів підтримки прийняття рішень в сфері АПК для органів 
державної та місцевої влади . 

На кафедрі інформаційних систем завершені прикладні дослідження у напрямі 
розробки системи електронного дорадництва в аграрній сфері України. 

Розглянута побудова системи електронного дорадництва в Україні у складі трьох 
модулів: програмно-технічного модуля системи електронного дорадництва 
сільськогосподарських виробників на основі веб-технологій, інформаційно-електронного 
модуля оперативного консультування сільськогосподарських виробників і програмно-
інформаційного модуля дистанційного навчання, підвищення кваліфікації та сертифікації 
фахівців сільськогосподарського виробництва. Показані розробка структури, дизайну, 
інтерфейсу та побудова профільних електронних навчальних курсів програмно-
інформаційного комплексу навчання, підвищення кваліфікації та сертифікації фахівців 



 

 200

сільськогосподарського виробництва на основі відкритої платформи Мoodle. Розглянуті 
питання подальшого розвитку системи та шляхи інформаційної інтеграції зі спорідненими 
інформаційно-довідковими системами, реалізованими на веб-технологіях. 

За матеріалами досліджень опубліковано 7 статей, монографію «Розвиток 
інформаційно-консультаційних технологій поширення сільськогосподарських знань» та 
методичні рекомендації. Результати досліджень подані на отримання авторського 
свідоцтва на службовий твір колективом розробників системи електронного дорадництва 
(М.З. Швиденко, С.П. Саяпін, М.В. Мокрієв, В.М. Андрющенко).  

Результати досліджень апробовані на міжнародних конференціях, XXVII 
Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2015», де було отримано золоту медаль 
виставки. Розробка впроваджена у діяльність Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України (науковий керівник  
проф. М.З. Швиденко, д/б № 488-пр).   

На кафедрі комп’ютерних наук продовжуються фундаментальні дослідження у 
напрямі розробки методології оцінки площ та прогнозування врожайності озимих культур 
за супутниковими даними. 

Зібрано наявні супутникові дані та проведено наземні виміри біофізичних 
параметрів на базі полігону JECAM та вздовж доріг. Для цього використані технології та 
стандарти проведення вимірювань, прийняті в межах міжнародних проектів JECAM 
(GEO) та ImagineS (FP7). Зокрема, для виконання робіт на сучасному рівні було 
використано мобільні пристрої, напівсферичну оптичну техніку (FishEye) та відповідне 
програмне забезпечення. На основі отриманих даних побудовано регресійні моделі 
прогнозування врожайності сільськогосподарських культур у розрізі районів та областей 
(рівні NUTS2 та NUTS3 адміністративних одиниць Євросоюзу), класифікації посівів за 
супутниковими даними на основі використання інтелектуальних методів, таких, як 
нейронні мережі та дерева рішень (науковий керівник проф. А.Ю. Шелестов, 
д/б № 110/65-ф). 

У звітному році започатковані прикладні дослідження щодо створення 
геоінформаційних сервісів підтримки прийняття рішень у сфері АПК для органів 
державної та місцевої влади.  

Проаналізовані існуючі підходи та інформаційні сервіси до здійснення 
агромоніторингу на основі використання геопросторових даних. До найбільш 
перспективних з точки зору впровадження в Україні та інтеграції з Європейським союзом 
слід, насамперед, віднести систему MARS та її складову CGMS, що використовуються в 
ЄС для оцінки стану сільськогосподарських культур та прогнозування врожайності в 
державних установах різних країн. У процесі виконання досліджень проаналізовано 
існуючі підходи до побудови інформаційних сервісів агромоніторингу. Для цього 
використовувалось безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом для обробки 
та візуалізації геопросторових продуктів (таке як PostGIS, Map Server, QGIS). На основі 
геоінформаційного ПЗ з відкритим кодом запропоновано пілотний сервіс 
агромоніторингу, який може бути використаний в органах виконавчої влади України 
державного та регіонального рівнів (науковий керівник проф. А.Ю. Шелестов, 
д/б № 110/509-пр). 

Науковцями кафедри комп’ютерних систем і мереж продовжені дослідження щодо 
теоретичних основ і технології побудови геоінформаційної системи прецизійного 
землеробства (науковий керівник проф. М.І. Васюхін, ініціативна). 

 
3.1.4.6. Лісівництво та декоративне садівництво 

 

Робота вчених Науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного 
садівництва у звітному році була спрямована на проведення фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень з актуальних проблем лісівничої науки, садово-
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паркового господарства і охорони природного навколишнього середовища, підвищення 
продуктивності лісових екосистем та оптимізації зональних лісоаграрних ландшафтів, а 
саме на: вирішення проблем сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних 
змін клімату; розробку наукових основ формування вимог до раціонального використання 
деревної сировини; розробку наукових засад комплексного обліку лісових ресурсів на 
основі дистанційних технологій; наукове обґрунтування інтегрованої системи охорони 
лісів від пожеж у кризових лісопожежних регіонах України як основи збереження 
біорізноманіття та стійкості лісових екосистем. 

На кафедрі лісового менеджменту продовжуються фундаментальні дослідження у 
напрямі вирішення проблем сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних 
змін клімату. 

Здійснено опрацювання методичних підходів до оцінювання кількісних параметрів 
енергоємності і компонентів фітомаси дерев і деревостанів, а також відповідного 
нормативно-інформаційного забезпечення.  

Запропоновано методику врахування впливу кліматичних змін на ріст і 
біопродуктивність лісових екосистем з подальшою її валідацією та тестуванням 
алгоритмів. Проаналізовано сортиментну і товарну структуру деревостанів, крім соснових 
та дубових високостовбурних, основних лісоутворювальних порід України. Визначено, 
що поступовий перехід від тимчасової низькостовбурної господарської секції до 
високостовбурної насіннєвого походження сприятиме істотному збільшенню 
розрахункової лісосіки, покращанню товарної структури та санітарного стану  
деревостанів, а також посиленню природоохоронної ролі та біологічної стійкості цих 
лісів. 

Розроблено алгоритм розмежування лісових і нелісових земель та видалення 
вкритих лісовою рослинністю ділянок за даними супутникових знімків. Виконання 
подібних досліджень для інших природно-кліматичних регіонів створить надійну базу для 
оцінки точності та науково обґрунтованого використання сучасних глобальних змін 
лісового покриву під час обліку лісів України. 

Розглянуто теоретико-методологічні засади лісового господарства у контексті змін 
клімату, які визначають необхідність відповідної адаптації до них лісів та системи ведення 
лісового господарства з метою зменшення потенційних збитків та використання 
сприятливих можливостей. Серед факторів, які зумовлюють необхідність адаптивного 
управління лісовим господарством, виділені ті, що відображають ступінь мінливості 
клімату, характеризують чутливість лісів до зміни клімату, можливість автономної 
адаптації, дозволяють оцінити вразливість лісів до зміни клімату й необхідність 
забезпечення планової адаптації (науковий керівник проф. П.І. Лакида, д/б № 110/62-ф). 

Науковцями кафедри лісової таксації та лісовпорядкування завершені дослідження 
щодо розробки наукових засад комплексного обліку лісових ресурсів на основі 
дистанційних технологій. 

За результатами виконання науково-дослідної роботи виконавцями розроблено 
нормативно-довідкові матеріали для обліку лісових ресурсів в умовах раціоналізації 
природокористування. Розроблені та впровадженні у виробництво нормативні матеріали 
включають: таблиці ходу росту модальних березових і сосново-березових деревостанів 
насіннєвого походження та вільхових і осикових деревостанів порослевого походження; 
таблиці динаміки біопродуктивності модальних м’яколистяних насаджень; нормативно-
довідкові матеріали для оцінювання компонентів фітомаси деревостанів, нижніх ярусів 
насаджень, мортмаси сухостою, деревної ламані, опаду грубих гілок і підстилки, а також 
загальної рослинної біомаси берези повислої, вільхи клейкої, осики та сосни звичайної; 
нормативно-довідкові матеріали для оцінювання компонентів фітомаси кущів 
автохтонних верб (Salix cinerea L., Salix caprea L., Salix pentandra L., Salix triandra L.). 
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Створено експериментальний полігон в Чернігівській області для дистанційного 
дослідження лісових екосистем та розроблено алгоритм дешифрування лісових ділянок 
вкритих лісовою рослинністю та моделювання фітомаси насаджень з використанням  
k-NN-методу. 

За результатами досліджень розроблено 2 методики для обліку компонентів 
мортмаси лісу та фітомаси кущів автохтонних верб, а також 4 способи оцінювання 
компонентів рослинної біомаси лісових і чагарникових фітоценозів (науковий керівник 
к.с.-г.н. А.М. Білоус, д/б № 110/447-пр). 

На кафедрі лісовідновлення та лісорозведення започатковані наукові дослідження 
щодо розробки наукових основ удосконалення методів відтворення лісових ресурсів 
України з позицій сталого управління лісами.   

Запропоновано класифікацію методів і способів відтворення лісів, яка дасть 
можливість, з урахуванням екологічних, соціально-економічних та природно-кліматичних 
умов регіону, здійснювати його відтворення, а також визначати і забезпечувати цільове 
вирощування штучних насаджень. 

Запроваджені нормативи інвентаризації лісових культур і природного поновлення, 
а також нормативів атестації лісових культур чотирирічного і старшого віку, які 
забезпечать всебічне оцінювання якості лісових ценозів, що підлягають інвентаризації або 
атестуванню, та сприятимуть отриманню об’єктивної інформації щодо стану лісових 
культур і природного поновлення й прийняттю науково обґрунтованих рішень стосовно 
подальшого їх вирощування та формування.  

Закладено дослідно-виробничі плантаційні культури у дібровах та судібровах 
Західного Полісся з метою встановлення культиварів, найпридатніших для створення 
короткоротаційних тополевих насаджень, виду і розмірів садивного матеріалу, апробації 
різних доз і способів внесення комплексного мінерального добрива для підживлення 
рослин. Дослідженнями встановлено, що в умовах Західного Полісся найбільш 
придатними для створення короткоротаційних тополевих насаджень, незалежно від 
трофності ґрунту, можуть бути культиватори «San Giorgio» та «Robusta». До 
найперспективніших для закладання плантацій у дібровах та судібровах регіону 
досліджень слід віднести тополю Топогрицького, клони «Rochester», «V-235» та «Ijzer-5», 
а у вологих суборах – лісосировинних плантацій культиварів «Blank du Poitou», «Gelrica» 
та «HeidemiJ». 

Встановлено, що для забезпечення інтенсивного росту плантацій тополі у 
суборових умовах Західного Полісся важливим є покращання рівня їх мінерального 
живлення за рахунок наближення трофності ґрунту до оптимальної для росту культиварів, 
а також велике значення має використання добрив та способів їх внесення (науковий 
керівник проф. В.М. Маурер, д/б № 110/510-пр).   

На кафедрі технології деревообробки продовжувались фундаментальні 
дослідження щодо розробки наукових основ формування вимог до раціонального 
використання деревної сировини. 

Встановлено величину витрат сировини твердолистяних порід на необрізні 
пиломатеріали для колод різного діаметру для визначення ймовірності зменшення норм 
витрат сировини із збільшенням діаметру колод. 

Отримано діапазон температур для визначення основних вад пилопродукції за 
умови використання інфрачервоного випромінювання. 

Отримано значення енергії активації процесу видалення вологи з деревини різних 
порід під час низькотемпературного сушіння. Визначено середні розміри мікропорожнин 
деревини дуба, вільхи та сосни, які беруть безпосередню участь у процесі видалення 
вологи під час низькотемпературного сушіння та встановлено, із збільшенням їх розмірів 
тривалість сушіння зменшується. 
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Встановлено фізичні та механічні властивості деревини сучків і стовбурів сосни та 
механічні властивості низькотоварних лісоматеріалів, які показали нівелювання впливу 
сучків на міцність лісоматеріалів грубих діаметрів. Визначено, що використання круглого 
лісу малих діаметрів у дерев’яних спорудах дозволить заощадити лісоматеріали грубих 
діаметрів та знизити їх собівартість майже удвічі за рахунок низької вартості сировини. 
Розроблено технологію виготовлення деревинокомпозиційного матеріалу з лісосічних 
відходів (гілок). Визначено, що межа міцності та модуль пружності при статичному згині 
у запропонованого матеріалу в два рази вищі ніж у плит OSB загального призначення 
(науковий керівник д.т.н. О.О. Пінчевська, д/б № 110/49-ф). 

Науковцями кафедри у звітному році започатковані наукові дослідження з 
ініціативної тематики: розробка режимних параметрів термічного модифікування 
деревини граба. Наведені результати досліджень властивостей модифікованої деревини. 
Встановлено, що на зміну фізико-механічних властивостей деревини впливають режими 
та умови обробки. Всі існуючі технології відрізняються тільки температурними 
режимами, так, за різних температур модифікування властивостей деревини змінюються 
по-різному. 

Ще один напрям досліджень за ініціативною тематикою «Розробити передумови 
гармонізації європейських стандартів EN 927-1, EN 927-3, EN 927-5 з випробування 
лакофарбових покриттів для деревини» (науковий керівник д.т.н. О.О. Пінчевська, 
ініціативні).  

Започатковані дослідження з ініціативної тематики ідентифікація фізико-
механічних властивостей сухостійної деревини сосни. Наведено аналіз обсягів сухостійної 
деревини, як резерву сировини для деревообробних підприємств. Проаналізовано вплив 
умов походження деревини на її якість та здійснено аналіз методик проведення 
досліджень фізико-механічних властивостей деревини за різними нормативними 
документами (науковий керівник д.т.н. Н.В. Марченко). 

Започатковані наукові дослідження щодо визначення можливостей використання 
низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни у будівельних конструкціях. 

Здійснено аналітичний огляд впливу вад деревини на якісні показники, на основі 
якого сформульовані висновки про перспективність та доцільність подальшого вивчення 
впливу вад на фізико-механічні показники низькотоварних круглих лісоматеріалів з 
метою визначення можливостей використання такої деревини у будівельних конструкціях 
(науковий керівник к.т.н. Н.В. Буйських).  

Започатковано розробку алгоритму впровадження системи євростандартів на 
лісоматеріали у лісове господарство. Проведено порівняльний аналіз та встановлено 
особливості підходів до оцінки якості круглих лісоматеріалів за чинними ГОСТ 9463-88 та 
ДСТУ EN 1927. Здійснено прогнозні припущення щодо розвитку дослідження – створення 
бази даних для  вдосконалення чинних нормативних документів і розроблення алгоритму 
переходу на систему євростандартів при визначенні розмірів об’єму та якості 
лісоматеріалів (науковий керівник к.с.-г.н. С.Г. Зражва). 

Науковцями кафедри лісівництва у звітному році завершені комплексні 
дослідження щодо наукового обґрунтування інтегрованої системи охорони лісів від 
пожеж у кризових лісопожежних регіонах України як основи збереження біорізноманіття 
та стійкості лісових екосистем. 

На основі створеної спеціалізованої ГІС розроблено комп’ютерну систему 
підтримки прийняття рішень при гасінні лісових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС, що 
включає електронні карти лісів, доріг п/п призначення, зони видимості пожежно-
спостережних веж, розташування лісових пожежних станцій, пожежних водойм. СППР 
дозволяє оцінити час прибуття на пожежу технічних засобів гасіння та оптимізувати 
маршрут доставки ретардантів, а також прогнозувати інтенсивність та швидкість 
поширення пожежі.  
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Виявлено та кількісно оцінено головні джерела опромінення пожежних в зоні 
відчуження ЧАЕС, проаналізовано забруднення лісових горючих матеріалів, розроблено 
та апробовано програмне забезпечення (модуль) для прогнозування доз опромінення 
(внутрішньої і зовнішньої) персоналу під час гасіння пожеж у зоні відчуження. 

Надано обґрунтування створення та запропоновані границі функціонального 
зонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.  

З метою забезпечення відтворення лісів після пожеж та інших порушень 
розроблено класифікацію ділянок лісовідтворювального фонду та запропоновані 
радіаційно-безпечні технології заліснення. 

Розроблено моделі і нормативно-довідкові матеріали оцінювання біомаси і 
енергетичного потенціалу лісів зони відчуження.  

На прикладі зони відчуження розроблено та апробовано методику застосування 
ДЗЗ для моніторингу лісів, виявлення осередків загорання в лісах за даними продуктів 
системи MODIS, оцінювання наслідків пожеж за даними знімків Landsat. Розроблені 
наукові рекомендації щодо моніторингу природних пожеж у кризових лісопожежних 
регіонах та здійснено оцінку їх наслідків на основі даних ДЗЗ.  

За результатами досліджень підготовлено низку методичних рекомендацій: щодо 
заходів з протипожежного впорядкування зони відчуження; підвищення радіаційної 
безпеки персоналу задіяного у проведенні профілактичних протипожежних заходів та 
гасінні пожеж; оптимізації мережі природно-заповідного фонду зони відчуження; 
оцінювання вуглецедепонувальної функції лісів зони відчуження та визначення кількісних 
параметрів радіаційно безпечного енергетичного потенціалу лісової біомаси у 
досліджуваних лісах (науковий керівник проф. С.В. Зібцев, д/б № 110/465-пр). 

На кафедрі ботаніки тривають дослідження щодо теоретичних основ відновлення і 
охорони лучної рослинності Лісостепу України. 

У результаті досліджень Полтавської і Черкаської областей виявлено 
фітоценотаксономічну різноманітність угрупувань лучної рослинності, рангу формації. 
Виявлено їх флористичний склад – 479 видів, що відносяться до 3 відділів, 66 родин і 
254 родів. Зроблено систематичну, біоморфологічну, еколого-ценотичну оцінку флори і 
відновної лучної рослинності. З’ясовано, що в урочищі Броварки (Кам’янського району) 
та урочищі Дзвіниця (Смілянського району) Черкаської області необхідно створити 
об’єкти природно-заповідного фонду, для забезпечення належного відновлення 
угрупувань лучної і лучно-степової рослинності, зокрема, і охоронних: Stippetum 
(capillatae) chamaecytisum (austriacum) та популяцій раритетних видів (Astragalus 
dasianthus, Centaurea orientalis, Stippa capillata) оскільки встановлено, що досліджені 
об’єкти мають один з найнижчих показників заповідних територій (1-3%) (науковий 
керівник проф. Б.Є. Якубенко, д/б № 110/59-ф). 

Продовжуються дослідження за ініціативною тематикою щодо розробки заходів 
збереження та сталого використання лісової рослинності південної частини Київського 
Правобережного Полісся. 

Проведено опис й оцінено фітоценорізноманіття трьох ділянок, придатних для 
надання їм статусу природних територій, зокрема ботанічний заказник місцевого значення 
«Гронянка» (Боярське лісівництво, Києво-Святошинський район), лісові заказники 
місцевого рівня «Урочище Табурище» та «Урочище Плиска» (Плисецьке лісівництво, 
Васильківський район) Київської області (науковий керівник проф. Б.Є.Якубенко, 
ініціативна). 

На кафедрі декоративного садівництва та фітодизайну започатковані прикладні 
дослідження щодо інвентаризації та флористичного аналізу заповідних дендросозофітів 
Українського Полісся. 

У процесі виконання НДР складено перелік територій та об’єктів природно-
заповідного фонду Українського Полісся, а також встановлено видовий склад заповідних 
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дендросозофітів in situ і ex situ Українського Полісся та його окремих адміністративних 
регіонів. Визначено, що досліджена фракція автохтонної поліської дендрофлори цього 
регіону складає 60 видів (два голонасінні), автохтонної неполіської – 15 види (шість 
голонасінних), екзотичної ex situ – 98 видів (59 голонасінних). Види екзотичної 
дендросозофлори invivo природно-заповідного фонду в дослідженому регіоні не 
представлені.  

Встановлено, що на відміну від інших фізико-географічних областей 
Українського Полісся у межах ПЗФ Сумського Полісся види автохтонних дендросозофітів 
поширені фрагментарно, тому потребують підвищення їх репрезентативності на 
природоохоронних територіях місцевого значення, оскільки вони зосередженні у НПП 
«Деснянсько-Старогутський». Структура видового складу автохтонних дендросозофітів 
територій та об’єктів ПЗФ поліської частини СО має низку специфічних особливостей, 
зокрема переважає частка видів родин Salicaceaeта Betulaceae.  

Результати проведеного аналізу свідчать, що всі досліджені автохтонні види мають 
високі декоративні якості, тому їх доцільно використовувати в садово-парковому 
будівництві. За комплексом ознак, в першу чергу, із автохтонів рекомендуються для 
використання Crataegus ucrainica та Cerasus fruticosa. За потреби у декоративно-листяних 
видах з привабливою архітектонікою, доцільним є використання видів роду Salix, а також 
Betula humilis, Alnus icana та Carpinus betulus. За необхідності для яскравого квітникового 
акценту рекомендується Genista germanica. 

Здійснена диференціація заповідних дендросозофітів Українського Полісся за 
правовим статусом, тобто приналежністю їх до офіційних «червоних списків». У 
результаті видової диференціації встановлено, що до Червоного списку Міжнародного 
союзу охорони природи і природних ресурсів належать 108 видів, до Європейського 
Червоного списку – 6, до Бернської конвенції – 1, Конвенції СІТЕS – не виявлено, 
Червоної книги України – 24, регіональних (обласних) «червоних списків» – 49 видів, 
зокрема для окремих адміністративних областей: Волинської – 5 видів, Житомирської – 
30, Київської – 16, Рівненської – 10, Сумської – 19, Хмельницької – 13, Чернігівської – 8 
видів. 

Отримані результати досліджень дозволять забезпечити вищий рівень збереження 
досліджених дендросозофітів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду 
Українського Полісся  (науковий керівник проф. С.М. Попович, д/б № 110/497-пр). 

На кафедрі ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва  
започатковані дослідження з метою розробки новітніх принципів організації та 
реконструкції територій об’єктів культурної спадщини. Вивчено патентно-кон’юнктурну 
та прикладну бази закордонного та вітчизняного досвіду з питань використання, 
збереження та адаптації територій об’єктів культурної спадщини різного функціонального 
призначення, а також оцінку стану вікових, історичних і меморіальних дерев. Здійснено 
ретроспективний аналіз формування та динаміки розвитку території дослідних об’єктів, 
вікових, меморіальних та історичних дерев.  

Виконано ретроспективний аналіз та особливості ландшафтної організації об’єктів 
культурної спадщини в м. Київ (пам’яток архітектури різного функціонального 
призначення та медіальних парків-пам’яток садово-паркового мистецтва). Проведено 
моніторинг насаджень дослідних об’єктів на основі інвентаризації та здійснено оцінку їх 
значення в об’ємно-просторовій композиції, формування напрямів їх оптимізації. 
Визначено особливості трансформації території об’єктів культурної спадщини різного 
функціонального призначення. 

За результатами досліджень підготовлена монографія «Ретроспективний аналіз 
формування та розвитку території Національного університету біоресурсів і 
природокористування України в місті Києві», а також отримано свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір № 61628 від 11.09.2015 р. Науковий твір «Методика 
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комплексної оцінки рівня збереженості історичних парків» (науковий керівник 
проф. Н.О. Олексійченко, д/б № 110/514-пр). 

У звітному році започатковані дослідження з ініціативної тематики щодо розробки 
науково-практичних засад добору стійких форм видів роду Tilia L. на прикладі м. Київ. 
Здійснено добір кращих за морфологічними ознаками рослин. За результатами проведення 
моніторингових досліджень стану міських липових насаджень з’ясовано, що комплекс 
пластидних пігментів і вміст у листках продуктів фенілпропаноїдного синтезу й 
флавоноїдів є високоінформативними показниками адаптаційного потенціалу деревних 
рослин. 

Виявлено видоспецифічні особливості накопичення фенольних сполук, у т.ч. 
флавоноїдів, встановлено, що синтез фенілпропаноїдів є активнішим на початку вегетації і 
залежить від рівня техногенного навантаження (науковий керівник 
проф. Н.О. Олексійченко, ініціативна). 

Завершені дослідження з ініціативної тематики у напрямі наукових основ 
збагачення видового складу декоративних насаджень та розробки рекомендацій щодо 
асортименту декоративних деревних видів для озеленення міст Київщини. 

Здійснено аналіз системи зелених насаджень малих міст Вишгорода, Вишневого, 
Фастова, Українки. Визначено забезпеченість мешканців цих міст зеленими 
насадженнями та відповідність отриманих показників нормативним значенням. На основі 
даних проведеної подеревної інвентаризації встановлено переважаючий асортимент та 
середні біометричні показники деревних  видів у насадженнях різного функціонального 
призначення у дослідних малих містах Київської області. Зроблено висновки щодо 
асортименту деревних і кущових насаджень у містах Київщини (науковий керівник 
доц. О.В. Зібцева, ініціативна). 

Науковцями кафедри лісової меліорації та оптимізації лісоаграрних ландшафтів у 
звітному році продовжувались дослідження у напрямі обґрунтування ефективності 
захисного лісорозведення та розробки нормативів біологічної продуктивності за 
компонентами надземної фітомаси смугових насаджень Лісостепу України. Здійснені 
теоретичні та експериментальні обґрунтування просторово-параметричної структури 
систем захисних лісових насаджень, оцінки стану і ролі лісомеліоративних насаджень, 
меліоративних властивостей паркових насаджень та особливостей їх композиції в умовах 
складного рельєфу (науковий керівник проф. В.Ю. Юхновський, ініціативна). 

Науковцями кафедри біології лісу та мисливствознавства продовжуються 
дослідження з ініціативної тематики щодо визначення патології ясена звичайного у 
дібровах Поділля України. З’ясовані роль та місце абіотичних і біотичних чинників у 
патології ясена та в насадженнях за його участю (науковий керівник проф. А.Ф. Гойчук, 
ініціативна). 

 
ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 

 

Прикладні наукові дослідження вчених відокремленого підрозділу НУБіП України 
«Боярська лісова дослідна станція» у звітному році були спрямовані на розробку науково-
методичних засад оздоровлення та масового розмноження садивного матеріалу деревних 
рослин; методичних підходів виділення і охорони особливо цінних для збереження лісів із 
застосуванням ГІС-технологій; науково-методичних основ сталого ведення мисливського 
господарства в умовах вольєрного та вільного утримання тварин. 

На базі лабораторії біотехнології ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 
продовжуються прикладні дослідження у напрямі розробки науково-методичних засад 
оздоровлення та масового розмноження садивного матеріалу деревних  видів рослин.  

У поточному році визначено особливості одержання асептичної культури деревних 
видів рослин in vitro. Досліджено ефективність оздоровлення та підвищення стійкості 
живцевих саджанців декоративних культиварів за рахунок активації коренерегенеративної 
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здатності живців різними способами. Вивчено вплив походження садивного матеріалу на 
біологічну стійкість, продуктивність та репродуктивну здатність створених з нього 
лісових культур. Визначено морфо-анатомічні особливості кореневих систем саджанців 
досліджуваних декоративних культиварів та їх вплив на адаптивність до нових умов. 
Досліджено вплив компонентів живильного середовища та типів експлантатів деревних 
видів рослин на процес дедиференціації in vitro. Визначено вплив регулювання рівня 
мінерального живлення на якість (коренелистову кореляцію, адаптивність) сіянців сосни 
звичайної та стійкість до несприятливих факторів. Вивчено вплив регуляторів росту на 
індукцію непрямого морфогенезу деревних видів рослин in vitro. Визначено ефективність 
оздоровлення та підвищення стійкості насіннєвого садивного матеріалу деревних видів 
шляхом інтенсифікації процесів вирощування сіянців за рахунок використання сучасних 
добрив і новітніх стимуляторів ростових процесів та активаторів життєдіяльності. 
Досліджено вплив регуляторів росту цитокінінового та ауксинового типів дії на індукцію 
прямого морфогенезу деревних видів рослин in vitro. Визначено найбільш вдалі прийоми і 
заходи, що сприяють підвищенню стійкості та інтенсивності росту дослідних культур і 
виходу оздоровленого садивного матеріалу (науковий керівник к.с.-г.н. О.Ю. Чорнобров, 
д/б № 110/482-пр). 

Завершуються дослідження у напрямі розробки науково-методичних основ сталого 
ведення мисливського господарства в умовах вольєрного та вільного утримання тварин. 

Здійснено аналіз новітніх підходів у технології комплексного покращання 
мисливських угідь з урахуванням специфіки підприємств. Апробовано методи 
вдосконалення існуючих заходів покращання якості мисливських угідь шляхом 
здійснення докладного аналізу та комплексної оцінки природного потенціалу кормових 
ресурсів угідь для певного виду мисливських тварин. Проведені дослідження та визначені 
шляхи вдосконалення організації вольєрних комплексів, комплектації поголів'я та 
управління популяціями мисливських тварин ex-situ. Розроблено наукові підходи 
вдосконалення біотехнічних заходів для мисливсько-господарських підприємств з різним 
рівнем мисливського та рекреаційного навантаження на угіддя, різною ресурсною 
спеціалізацією ведення господарства, різним рівнем матеріально-технічного забезпечення 
та з урахуванням стану популяцій і динаміки чисельності популяцій основних 
мисливських видів тварин. За результатами досліджень розроблені науково-методичні 
рекомендації щодо структури і технологічної схеми функціонування вольєрного 
комплексу мисливських тварин на базі мисливського господарства ВП НУБіП України 
«Боярська ЛДС» (науковий керівник д.е.н. А.І. Карпук, д/б № 110/469-пр). 

Завершені наукові дослідження у напрямі розробки методичних підходів виділення 
і охорони особливо цінних для збереження лісів із застосуванням ГІС-технологій. 
Проаналізовано концепцію виділення особливо цінних для збереження лісів у різних 
країнах відповідно до вимог лісової сертифікації за схемою FSC, міжнародних і 
європейських стандартів природоохоронних норм. Визначено теоретичні основи 
виділення та охорони особливо цінних для збереження лісів відповідно до вимог 
національних концепцій, вимог лісової сертифікації за схемою FSC, міжнародних і 
європейських стандартів природоохоронних норм.  

Проведено аналіз чинного національного законодавства та ратифікованих 
Україною міжнародних конвенцій щодо особливо цінних для збереження лісів. Здійснено 
порівняльну класифікацію особливо цінних для збереження лісів з категоріями анкетного 
опитування. За результатами анкетування визначено ділянки, які після експертної оцінки 
можуть отримати статус особливо цінних для збереження лісів. За результатами 
досліджень виділено та здійснено моніторинг особливо цінних для збереження лісів у ВП 
НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» та ДП «Ворохнянське лісове 
господарство». Оновлена цифрова карта особливо цінних для  збереження лісів ВП НУБіП 
України «Боярська лісова дослідна станція». 
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Розглянуті методичні підходи щодо автоматичного картування дерев у соснових 
насадженнях за даними дистанційного зондування Землі надвисокого розрізнення. 

Розроблено додаткову таблицю у програмі «Лісовпорядник» на основі існуючої 
бази даних «Державний лісовий фонд України», а також модулі програми, що дозволить 
користувачам вносити зміни, коригувати та оперативно отримувати інформацію щодо 
особливо цінних для збереження лісів.  

Проведено моніторинг особливо цінних для збереження лісів за даними ДЗЗ з 
використанням нормалізованого диференційного вегетаційного індексу та ГІС аналізу. 
Створено он-лайн сервіс для доступу до відкритої картографічної інформації особливо 
цінних для збереження лісів ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». 

За результатами досліджень розроблено комплексну методику виділення та 
моніторингу різних категорій особливо цінних для збереження лісів та методичні 
рекомендації щодо особливо цінних для збереження лісів із застосуванням ГІС-технологій 
(науковий керівник д.е.н. А.І. Карпук, д/б № 110/464-пр). 
 

3.1.4.6. Економіка і менеджмент 
 

Наукові дослідження вчених НДІ економіки і менеджменту у звітному році були 
спрямовані на розвиток біосоціальної економіки та управління природокористуванням; 
вивчення та розробку пропозицій з покращання якості і конкурентоспроможності 
продукції тваринництва (скотарства і птахівництва) в Україні; визначення напрямів 
підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і 
функціонування ЗВТ з ЄС; здійснення прогнозування біоекономічного потенціалу 
сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін; розробку фінансово-
економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств у нових 
умовах оподаткування; прикладні рішення розробки нових моделей розвитку електронної 
інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами діяльності. 

 
Факультет аграрного менеджменту 

 
На кафедрі економічної теорії продовжуються фундаментальні дослідження щодо 

економічного обґрунтування ефективності застосування різних видів біоенергетики. 
За результатами досліджень обґрунтовано основні теоретичні та узагальнюючі 

показники покращання розвитку біосоціальної економіки; визначено напрями покращання 
управління природокористуванням.  

Розроблені методичні рекомендації щодо впровадження теоретико-методичних 
засад розвитку біосоціальної економіки у навчально-дослідних господарствах. 

Удосконалені основні методичні підходи щодо розвитку біосоціальної економіки з 
використанням досвіду країн ЄС та відмічені переваги впливу основних 
макроекономічних показників на формування методологічних підходів щодо перспектив 
розвитку біосоціальної економіки. 

У результаті проведених досліджень визначено шість основних методологічних 
принципів розвитку біосоціальної економіки та управління природокористуванням на базі 
моделі кластерного аналізу, яка була використана в Нідерландах. За допомогою 
кореляційного аналізу зроблено економічне обґрунтування показників підвищення 
організаційного забезпечення та підвищення ефективності управління природокорис-
туванням шляхом використання трьохвимірного співставлення кількісних, якісних 
параметрів та показників підвищення продуктивності використання природних ресурсів. 

За результатами побудованої моделі було встановлено, що приріст валового 
внутрішнього продукту (ВВП) сільського господарства на 1,5-25 можливим тільки за умов 
економічного зростання на базі біосоціальної економіки та управління 
природокористуванням. 
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Розроблено та запропоновано для розгляду у Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України концептуальну модель розвитку біосоціальної економіки та 
управління природокористуванням у відповідності до вимог національних інтересів, ЕАП 
Євросоюзу та Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських 
територій на 2015-2020 рр. Розроблені методичні рекомендації щодо обґрунтування 
основних методологічних принципів розвитку біосоціальної економіки з урахуванням 
передових досягнень ЄС та економічне обґрунтування показників підвищення 
організаційного забезпечення щодо покращання управління природокористуванням 
(науковий керівник д.е.н. М.П. Талавиря, д/б №110/66-пр). 

На кафедрі менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського продовжуються дослідження 
щодо розробки теорії і методології формування системи менеджменту в умовах 
інституціально-структурної трансформації економіки України. 

Визначено синергетичний підхід в розвитку соціально-економічних систем в 
умовах інституціонально-структурної трансформації економіки України. Здійснено 
формування результативної системи управління стратегічним розвитком підприємств на 
синергетичних засадах. 

Проведено формування інноваційної моделі розвитку соціально-економічних 
систем, а саме: теоретико-методологічні засади; інвестиційна діяльність соціально-
економічних систем аграрного сектора економіки; проблеми забезпечення економічної 
безпеки соціально-економічних систем аграрного сектора економіки; інноваційно-
інвестиційна діяльність соціально-економічних систем в їх стратегічному розвитку; 
формування результативної системи менеджменту конкурентоспроможного стратегічного 
розвитку соціально-економічних структур аграрного сектора економіки; система 
корпоративного інституціонально-структурного управління в розвитку аграрного сектора 
економіки; мотиваційно-активізаційна діяльність соціально-економічних систем; система 
креативно-інтелектуального забезпечення стратегічного розвитку соціально-економічних 
формувань; організаційно-інформаційний аспект менеджменту стратегічного розвитку 
соціально-економічних систем та ін. 

Результати дослідження оприлюднені в монографіях, наукових статтях, на 
конференціях. За результатами наукових досліджень в 2015 р. опубліковано понад 25 
статей, підготовлені 4 монографії (науковий керівник проф. О.Д. Гудзинський, 
ініціативна). 

На кафедрі економічної теорії у звітному році започатковані наукові дослідження 
щодо стану розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України.  

Визначено категорію «ресурсний потенціал», визначено основні методи 
дослідження, принципи та особливості методології. Окреслено історичні особливості 
становлення інституційного середовища для розвитку ресурсоаграрного сектору. 
Розраховані прогнозні показники оптимальної структури ресурсного потенціалу галузі 
(науковий керівник к.е.н., доц. О.М.Коваль, ініціативна). 

На кафедрі маркетингу та міжнародної торгівлі виконуються дослідження за 
ініціативною тематикою щодо удосконалення методичного інструментарію маркетингової 
діяльності підприємств АПК. 

Здійснено діагностику кон’юнктури вітчизняного та світового ринків цукру. 
Висвітлено тенденції розвитку світового ринку цукру, проведено дослідження 
кон’юнктури вітчизняного ринку цукру. 

Встановлено, що в даний час 80% цукру від світового обсягу виготовляють з 
цукрової тростини, а 20% –з цукрових буряків, загалом цукор виробляють понад 120 країн 
світу. За даними фахівців USDA у 2014 р. споживання цукру у світі становило  
172,67 млн. тонн; найбільше цукру, а саме 16% від світового обсягу, споживається в Китаї.  

Встановлено, що потреби внутрішнього ринку забезпечені вітчизняними 
підприємствами у повному обсязі. Крім того, варто зазначити позитивну складову 
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діяльності підприємств буряко-цукрового підкомплексу у 2014-2015 маркетинговому 
році – незважаючи на слабку підтримку держави, окремі підприємства почали 
впроваджувати власні інвестиційні проекти по модернізації обладнання, будівництва та 
реконструкції цілих дільниць. Проте, незважаючи на позитивний бік економічної 
діяльності підприємств, вітчизняний буряко-цукровий комплекс потребує удосконалення. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що впровадження 
принципів маркетингу у повсякденну діяльність підприємств АПК України дозволить їм 
швидко адаптуватися до впливу чинників макросередовища та контролювати фактори 
мікросередовища, що сприятиме мінімізації ризиків економічної діяльності цих 
підприємств та більш якісному задоволенню потреб споживачів агропродовольчої 
продукції. 

Результати виконання науково-дослідної роботи використовуються у навчальному 
процесі при викладанні наступних дисциплін: «Маркетинг», «Аграрний маркетинг», 
«Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингові дослідження», 
«Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова 
політика комунікацій». 

Науково-практичні результати науково-дослідної роботи впроваджуються у 
виробництво у наступних сільськогосподарських підприємствах: СТОВ «Степ Агро», ПП 
«Фазенда», СФГ «Еліта», ПП «Галекс-Агро», СгВК «Мир», СВК «Ружинський». За 
результатами досліджень по темі: опубліковано 10 статей у фахових виданнях (у тому 
числі 1 – у закордонному виданні (Польща); 2 статті у виданнях, що входять до 
міжнародної інформаційної та наукометричної бази даних Index Copernicus; 3 статті у 
виданнях, що входить до міжнародної інформаційної та наукометричної бази даних 
РИНЦ) (науковий керівник д.е.н. Р.І. Буряк, ініціативна). 

 
Економічний факультет 

 
Науковцями організації агробізнесу завершені комплексні дослідження у напрямі 

вивчення та розробки пропозицій щодо покращання якості і конкурентоспроможності 
продукції тваринництва (скотарства і птахівництва) в Україні.  

Проаналізований сучасний стан виробництва продукції скотарства і птахівництва в 
сільськогосподарських підприємствах України та визначені основні напрями підвищення 
конкурентоспроможності цієї продукції.  

Обґрунтована стратегія підвищення ефективності виробництва продукції 
скотарства з урахуванням міжнародних стандартів та розроблена модель по 
удосконаленню системи економічних відносин між суб’єктами ринків цієї продукції на 
основі кооперування та інтеграції. Обґрунтовані основні показники розвитку галузі 
скотарства в Україні залежно від рівня доходів населення та державної підтримки. 

Обґрунтована стратегії підвищення конкурентоспроможності та удосконалення 
економічного механізму виробництва продукції птахівництва. Визначені основні 
показники розвитку птахівництва в Україні залежно від рівня доходів населення та обсягів 
експорту продукції. 

За результатами досліджень видана монографія «Конкурентоспроможність 
продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції». Підготовлені 
рекомендації «Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства і птахівництва 
України в системі євроінтеграції». За результатами досліджень опубліковано 8 статей та 
12 тез доповідей, підготовлено та захищено 3 магістерські роботи. 

Результати досліджень будуть впроваджені в асоціації «Союз птахівників 
України», в ПСП «Колос» Бородянського району Київської області та ПСП 
ім. Т.Г.Шевченка Васильківського району Київської області (науковий керівник 
проф. М.М. Ільчук, д/б № 110/474-пр). 
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Проведені дослідження за ініціативною тематикою у напрямі розвитку земельних 
відносин та ефективного функціонування підприємств у сільському господарстві.  

Проведено теоретичне обґрунтування та розроблені науково-практичні 
рекомендації щодо формування організаційно-економічного забезпечення розвитку 
земельних відносин. Досліджена залежність показників доходності земельної ділянки і 
якісних показників ґрунту в сільськогосподарських підприємствах України на розмір 
орендної плати за землю. За результатами досліджень розроблена процедура оцінки 
сучасного стану земельних відносин у регіоні за рахунок поєднання негативно та 
позитивно діючих факторів на розвиток форм земельної власності  

Результати досліджень по темі використовуються у навчальному процесі при 
вивченні дисциплін «Організація виробництва», «Організація і планування виробництва в 
аграрних формуваннях» та «Проектування підприємницької діяльності в АПК». За 
результатами досліджень по темі захищена одна кандидатська дисертація, опубліковано 6 
статей та одна брошура (науковий керівник проф. М.М. Ільчук, ініціативна).  

Продовжуються дослідження з ініціативної тематики щодо розвитку 
підприємництва в сільському господарстві та його ефективності. 

Проаналізовано сучасний стан та економічна ефективність виробництва продукції 
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України, досліджені взаємозв’язки 
між розміром аграрного підприємства, ефективністю виробництва продукції 
рослинництва та менеджментом витрат. Досліджено ефективність інвестиційного проекту 
створення та функціонування сільськогосподарського підприємства залежно від структури 
капіталу, який буде задіяний у реалізації цього проекту. 

Результати досліджень по темі використовуються у навчальному процесі при 
вивченні дисциплін «Організація виробництва», «Організація і планування виробництва в 
аграрних формуваннях», «Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК» та 
«Проектування підприємницької діяльності в АПК». За результатами досліджень по темі у 
2015 р. опубліковано 2 статті та 3 тези доповідей. Результати досліджень по темі 
доповідались на 3 міжнародних та всеукраїнських конференціях (науковий керівник 
доц. І.П. Коновал, ініціативна). 

Науковцями кафедри глобальної економіки у звітному році започатковані 
прикладні дослідження у напрямі підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору 
в умовах формування і функціонування ЗВТ з ЄС. 

Встановлено економічні інтереси виробників сільськогосподарської продукції. 
Досліджено дію сучасних економічних, політичних і соціальних чинників в Україні, що 
сприяло поглибленню наукових досліджень впливу ринкових трансформацій на аграрний 
сектор і рівень споживання населенням харчових продуктів, вивчення потенційного 
попиту на продукцію органічного виробництва, розробки якісно нових моделей розвитку 
національного агропродовольчого ринку. 

Здійснено системний аналіз становлення та розвитку національного ринку 
агропродовольчої продукції в умовах трансформації форм власності та господарювання. 
Визначені структурні зміни в системі реалізації продукції та тенденції формування 
фізичних складових інфраструктури аграрного ринку, досліджено зовнішньоекономічні 
напрями розвитку агропродовольчого ринку. Обґрунтовано новий підхід до класифікації 
пропозиції за групами агропродовольчої продукції з урахуванням ознак 
компліментарності та субституційності, що дає змогу досягнути балансу споживання 
продовольства на засадах врахування його якісних та харчових цінностей, а також  
методичний підхід до регулювання пропозиції з урахуванням прогнозів обсягів 
внутрішнього виробництва та цінової кон’юнктури ринку для вирівнювання пропозиції – 
формування з урахуванням регіональної специфіки, диверсифікації та спеціалізації, 
залежності пропозиції від сезонності виробництва та досягнення паритету доходів 
виробників і споживачів. 
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Здійснено прогнозування обсягів валового виробництва відповідних культур. За 
результатами складеного прогнозу виявлено можливість нарощування обсягів зерна до 
2020 року до рівня 83,87 млн. тонн, у тому числі зерна пшениці – до 22,94 млн. тонн 
(науковий керівник проф. С.М.Кваша, д/б№110/503-пр). 

Ще один напрям досліджень кафедри – прогнозування біоекономічного потенціалу 
сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін. 

Обґрунтовано теоретичні засади формування біоекономічного та біоенергетичного 
потенціалу. Узагальнено сутнісну характеристику «потенціалу» як економічної категорії, 
визначено місце біоенергетичного та біоекономічного потенціалу в системі потенціалів. 
Обґрунтовано критерії оцінки біоекономічного потенціалу. Визначені моделі та 
алгоритми, які застосовуються при нелінійному моделюванні; сформовані бази даних по 
кліматичних, економічних, соціальних та інших показниках у розрізі адміністративних 
районів України. 

Обґрунтовано основні підходи до трактування сутності кліматичних змін та 
методичних підходів до їх економічної оцінки. Запропоновано методологію моделювання 
впливів кліматичних змін та адаптації до них в Україні. Сформовано індикативні 
показники оцінки впливу кліматичних змін на виробничі ланцюги в сільському 
господарстві. Сформовано бази даних по кліматичних, економічних, соціальних та інших 
індикаторах розвитку біоекономічного потенціалу. 

Запропоновано два методологічні підходи (модель Хотелінга та підхід «Зеленого 
парадоксу») до моделювання зміщень економічного потенціалу у бік біоекономічної 
складової та прогнозування розвитку біоекономіки у сільському господарстві України під 
дією кліматичних змін.  

Створено кліматичну базу даних по 16 регіонах України у розрізі 23 індексних 
показників за 10 років. 

Підготовлені методичні рекомендації щодо створення прогнозної моделі, 
встановлення залежності між різноманітними кліматичними явищами та змінами 
структури агропродовольчого ринку через сферу сільськогосподарського виробництва, 
між кліматичними змінами та пріоритетами споживання харчових продуктів, 
забезпеченості сільського господарства України природними, екологічними, 
технологічними, енергетичними, фінансовими та людськими ресурсами для стійкого 
розвитку в умовах інтенсивних кліматичних змін.  

За результатами досліджень опубліковано 6 наукових статей за (у т.ч. 3 у провідних 
міжнародних наукових виданнях), результати представленні у особистих доповідях на 
міжнародних науково-практичних конференціях (у т.ч. у 3 із яких у країнах ЄС), видано 
методичні рекомендації у вигляді конспекту лекцій «Біосоціальна економіка» для 
підготовки студентів ОКР «Магістр» (6 друк. арк.) (науковий керівник проф. А.Д. Діброва, 
д/б№110/506-пр). 

Науковці кафедри оподаткування у звітному році здійснювали прикладні 
дослідження у напрямі розробки фінансово-економічного механізму ефективного 
функціонування аграрних підприємств у нових умовах оподаткування. 

Визначено поняття фінансового механізму та елементи фінансово-економічного 
механізму (фінансові методи, фінансові інструменти, нормативно-правове, інформаційне 
та організаційне забезпечення). 

Обґрунтовано, що реальні пільги для підприємств АПК за рахунок всіх існуючих 
пільгових режимів оподаткування, із врахуванням невідшкодування ПДВ при експорті 
зерна і технічних культур, склали близько 10 млрд грн., проте їх наявність є критично 
важливим для збереження прибутковості, зокрема у тваринництві. За умови скасування 
(ревізії) податкових пільг галузь може опинитися в гірших фіскальних умовах, ніж інші 
галузі економіки. Проте не зважаючи на важливість і значимість для галузі спецрежиму 
ПДВ, його скасування передбачено проектом основних напрямів бюджетної політики на 
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2016 р. У пріоритетних завданнях податкової політики передбачено перехід 
сільськогосподарських підприємств на загальний режим обкладення податком на додану 
вартість. 

Визначено, що при достатній кількості наявних страхових продуктів слід відмітити 
складність в оформленні договорів страхування та високу вартість страхування при 
одночасно низькому рівні страхового покриття, навіть за умови 50% субсидування 
сплачених страховий премій з боку держави. Крім стандартних страхових продуктів на 
страховому ринку України доцільно запровадити індексне страхування 
сільськогосподарської продукції в комплексі з індексним для створення працездатної 
моделі страхових відносин в аграрному секторі та запустити механізм державного 
субсидування сплачених страхових премій в аграрному страхуванні України.  

Для визначення інвестиційної привабливості галузей розроблено модель оцінки 
інвестиційної привабливості економічної системи, яка розкриває методологічну і 
методичну послідовність процедури оцінки. Для обчислення оцінок інвестиційної 
привабливості економічної системи необхідно сформувати систему відповідних 
показників, взявши за основу характеристики інвестиційної привабливості (ресурсна, 
збутова, інфраструктурна, фіскальна, регуляторна, економічна).  

За результатами досліджень розроблено теоретико-методологічні основи 
ефективного фінансово-економічного механізму функціонування аграрних підприємств. 
Здійснено оцінку існуючого фінансово-економічного механізму функціонування аграрних 
підприємств України та виявлено його недоліки. Визначені показники ефективності 
фінансово-економічного механізму та окремих його складових (кредитування, 
оподаткування, інвестування, страхування) в аграрному секторі економіки.  

Розроблено дескриптивну модель фінансово-економічного механізму ефективного 
функціонування аграрних підприємств, а також визначено методичні підходи до оцінки 
ефективності бюджетно-податкової складової та страхової складової фінансового 
механізму (науковий керівник проф. Л.М. Худолій, д/б № 110/511-пр). 

На кафедрі фінансів і кредиту завершені наукові дослідження з ініціативної 
тематики щодо дослідження тенденцій фінансово-кредитного забезпечення аграрного 
виробництва.  

Розглянуто теоретичні підходи до сутності фінансового забезпечення суб’єктів 
господарювання та узагальнено фундаментальні дослідження вітчизняних вчених.  

Обґрунтовано доцільність створення системи сезонного кредитування в основі якої 
покладено об’єднання сільськогосподарських підприємств з підприємствами переробки, 
зберігання і реалізації продукції за участю комерційних банків. Такі конструкційні 
сполучення, ґрунтуючись на множинності варіантів, можуть бути визначальними у 
формування адаптивних моделей економічного розвитку с.-г. підприємств.  

За результатами досліджень розроблені методично-організаційні рекомендації та 
заходи щодо впровадження в практику сільськогосподарських підприємств діагностики 
фінансового забезпечення виробничої діяльності, які істотно підвищать точність та 
ефективність фінансового прогнозування та планування та знизити непередбаченість та 
ризик функціонування сільськогосподарських підприємств (науковий керівник 
д.е.н. Н.М.Давиденко, ініціативна).   

Науковцями кафедри статистики та економічного аналізу проводились дослідження 
щодо розробки системи управління відтворенням біологічних ресурсів України: 
економічний вимір, оцінка, прогноз (науковий керівник проф. В.К. Савчук, ініціативна). 

На кафедрі економіки праці та розвитку сільських територій у межах ініціативної 
тематики продовжувались дослідження щодо вдосконалення організаційно-економічного 
механізму господарювання в агропромисловому виробництв. 

Обґрунтовано концептуальні основи стратегічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств, сформовано результативну систему управління пріоритетами стратегічного 
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розвитку, а також здійснено прогноз розвитку сільськогосподарських підприємств за умов 
реалізації рекомендованих пріоритетів; запропоновано методичний підхід щодо 
визначення стратегій економічного розвитку сільськогосподарських підприємств та 
розроблено пропозиції щодо процесу стратегічного планування виробничо-господарської 
діяльності підприємства для досягнення їх маржинальної прибутковості; розроблено 
концептуальні засади формалізації оптимального обсягу інформаційного забезпечення, що 
зменшує рівень невизначеності, а саме ймовірність втрати інвестицій при реалізації 
інноваційних проектів в аграрному секторі. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 
мотивації праці та її оплати у навчально-дослідних господарствах НУБіП України. 

За результатами досліджень по темі у 2015 р. захищено 3 кандидатські дисертації, 
опубліковано 7 статей у фахових виданнях та підготовлена монографія «Формування 
економічно стійкого виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств» 
обсягом 20,1 друк. арк. (науковий керівник проф. О.Ю. Єрмаков). 

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту продовжуються дослідження з 
ініціативної тематики щодо бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах 
міжнародної економічної інтеграції.  

Доведена доцільність використання активно-пасивних рахунків у бухгалтерському 
обліку. Запропоновано порядок обліку, реалізації біологічних активів рослинництва і 
тваринництва та методику контролю використання земельних ресурсів та за спільною 
діяльністю підприємств. Розроблено програму протидії шахрайству на основі управління 
ризиками (науковий керівник проф. Л.К. Сук, ініціативна). 

 
ННІ післядипломної освіти 

  

На кафедрі аграрного консалтингу та сервісу опрацьовуються прикладні рішення 
розробки нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи 
дорадництва за видами діяльності. 

Узагальнено теоретико-методичні засади та моделі розвитку сучасних 
інформаційних технологій у дорадництві. Вивчено патентно-кон'юнктурну та прикладну 
бази закордонного і вітчизняного досвіду розвитку інформаційно-консультаційних 
технологій у дорадництві для поглиблення розуміння його ефективного функціонування, 
зокрема організації об’єднань (спільнот) фахівців. Розроблено концептуальну модель 
системи електронного дорадництва (е-Дорадництво), яка має являти собою інтерактивне 
навчальне середовище що надає найкращі, найактуальніші знання від найкращих 
спеціалістів. Однією з ключових засад моделі є створення об’єднань фахівців за видами 
діяльності (спільнот практиків). 

Сформульовано методичні положення організації спільнот практиків у рамках 
системи електронного дорадництва, зокрема: визначено основні функції спільноти 
практиків, початкові кроки створення та основні аспекти організації її  роботи. В рамках 
системи електронного дорадництва е-Дорадництво започатковані спільноти практиків за 
наступними тематиками: трипільська культура, кролівництво, сільський туризм та 
відбувається їх інформаційне наповнення (науковий керівник проф. Т.П. Кальна-Дубінюк, 
д/б № 110/490-пр). 

 
3.1.4.8. Земельні ресурси 

 

Науково-дослідна робота вчених факультету землевпорядкування у звітному році 
була спрямована на розробку наукових засад вирішення проблем землеустрою сільських 
територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів 
землекористування; концепції електронного геоекологічного атласу річково-басейнової 
системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим 
принципом; здійснюється атласне електронне великомасштабне картографування 
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земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх 
використання і підвищення ефективності господарювання; розробку бази геопросторових 
даних для забезпечення моніторингу земель сільськогосподарського призначення; 
еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного 
потенціалу. 

На кафедрі геодезії та картографії тривають дослідження у напрямі розробки 
наукових засад вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі 
геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування.  

За результатами досліджень розроблена класифікація землевпорядних та 
розпланувальних проблем сільської місцевості, які виникли у процесі трансформування 
суспільних і земельних відносин. Здійснено рангову оцінку гостроти соціально-
економічних, екологічних та управлінських проблем сільської місцевості, що базується на 
аналізі статистичних, експертних, дослідницьких та анкетних даних. Обґрунтовано 
методологію і механізми розв’язання та алгоритми вирішення землевпорядних, 
планувальних, соціально-економічних, екологічних та управлінських проблем сільської 
місцевості (науковий керівник проф. І.П. Ковальчук, д/б № 110/57-ф). 

Науковці кафедри розпочали працювати над розробкою концепції електронного 
геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та 
управління природокористуванням за басейновим принципом. 

Проаналізовано технології створення електронного геоекологічного атласу 
річково-басейнової системи (РБС) і відповідне програмне забезпечення для 
геоінформаційного картографування стану басейнової системи, алгоритми створення 
геоекологічного атласу. Розроблено новий алгоритм створення великомасштабного 
електронного атласу РБС, який враховуватиме зарубіжний і вітчизняний досвід атласного 
картографування басейнових систем. Відібрано модельну РБС природокористування у 
модельному басейні; обрано технології роботи над створенням електронного 
геоекологічного атласу РБС та підібрано програмне забезпечення для геоінформаційного 
картографування стану РБС; розроблено електронну картографічну основу (оцифрування 
великомасштабних топокарт) на модельну РБС місцевості (науковий керівник  
проф. І.П. Ковальчук, д/б № 110/69-ф). 

Також здійснюється атласне електронне великомасштабне картографування 
земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх 
використання і підвищення ефективності господарювання. Обрано базову електронну 
картографічну основу на модельні об’єкти, на базі яких обґрунтовуватимуться наукові 
засади вирішення проблем створення електронних атласів землекористування в Україні, 
Європейському Союзі, США та світі. Вивчено зарубіжний досвід щодо розробки 
алгоритмів, моделей укладених атласів земельних ресурсів; проаналізовано патентно-
кон’юнктурну та прикладну базу зарубіжного та вітчизняного досвіду з атласного 
картографування земельних ресурсів; розроблено концептуальні засади створення 
великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів агроформувань різних типів, 
поняттєво-термінологічне поле «Електронний атлас землекористування НДГ» (науковий 
керівник проф. І.П. Ковальчук, д/б № 110/491-пр). 

На кафедрі геоінформаційних систем і технологій продовжується розробка бази 
геопросторових даних для забезпечення моніторингу земель сільськогосподарського 
призначення.  

Розроблена структура бази геопросторових даних і бази знань для забезпечення 
моніторингу земель сільськогосподарського призначення; створено каталоги просторових 
об’єктів та атрибутів об’єктів; підготовлена карта потенційних ерозійно небезпечних 
ґрунтів. Представлена загальна модель бази знань для забезпечення моніторингу земель 
сільськогосподарського призначення. Розроблена геоінформаційна модель ідентифікації 
ґрунтів, що зазнали впливу водної ерозії на території Фастівського району Київської 
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області за даними багатоспектральних космічних зйомок. Підібрано оптимальний набір 
геоданих для вирішення проблеми охорони й раціонального використання ґрунтів, що 
зазнали впливу водної ерозії. Розроблена загальна концептуальна модель бази 
геопросторових даних застосування агротехнологій на прикладі сільськогосподарського 
підприємства (науковий керівник доц. С.С.Кохан, д/б № 110/471-пр). 

На кафедрі земельного кадастру розпочаті дослідження з еколого-економічного 
моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу (науковий 
керівник доц. Л.В.Паламарчук, ініціативна). 

 
3.1.4.9. Правознавство 

 
Науково-дослідна робота вчених юридичного факультету у звітному році була 

спрямована на вирішення проблем удосконалення системи аграрного законодавства; 
дослідження правового регулювання охорони та відтворення лісів в Україні; розробку 
організаційно-правових засад раціонального використання та охорони природних 
ресурсів; розробку наукових засад адміністративно-правового регулювання підготовки 
фахівців та ринку праці в аграрному, екологічному та природоресурсному секторах 
України; вирішення проблем правового забезпечення якості та безпеки питної води. 

На кафедрі аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука 
продовжуються дослідження у напрямі вивчення проблеми удосконалення системи 
аграрного законодавства. Проаналізовано нормативно-правові акти у сфері соціального 
розвитку села, правового режиму земель сільськогосподарського призначення, ринкових 
відносин в АПК; стан законодавства у сфері регулювання ринкових відносин АПК. 
Розроблено методичні рекомендації для суб’єктів господарювання щодо застосування 
систематизованого законодавства у сфері паювання земель. Виявлено правові прогалини і 
колізії у правовому регулюванні відносин у сфері соціального розвитку села, суперечності 
та недоліки у регулюванні правового режиму земель сільськогосподарського призначення 
(науковий керівник проф. В.М.Єрмоленко, д/б № 110/50-ф).  

На кафедрі адміністративного та фінансового права тривають дослідження у 
напрямі правового регулювання охорони та відтворення лісів в Україні та дослідження 
організаційно-правових засад раціонального використання та охорони природних 
ресурсів.  

Колективом запропоновано зміни до законодавства України у частині 
удосконалення правового регулювання відносин з управління, використання та охорони 
лісового господарства. Проаналізовано правове регулювання взаємодії центральних 
органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
відповідно до проголошеного урядом України курсу на децентралізацію влади щодо 
лісовідновлення та сучасний стан взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та постійних лісокористувачів щодо 
лісовідновлення; правові засади взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та постійних лісокористувачів щодо 
лісовідновлення відповідно до законодавства (науковий керівник проф. В.І. Курило, 
д/б № 110/58-ф).  

Науковцями підготовлені теоретичні та методичні рекомендації щодо формування 
організаційно-правового механізму органів охорони використання та відтворення 
природних ресурсів; рекомендації щодо вирішення проблеми юридичної відповідальності 
за порушення законодавства у сфері раціонального використання та охорони природних 
ресурсів. Запропоновано концептуальні підходи до здійснення адміністративно-правової 
діяльності місцевих (регіональних) органів у сфері раціонального використання та 
охорони природних ресурсів. Розроблено заходи щодо вдосконалення норм чинного 
законодавства з урахуванням міжнародного досвіду у сфері організаційно-правових засад 
раціонального використання та охорони природних ресурсів; щодо адміністративно-
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правового забезпечення і регулювання реалізації права власності на природні ресурси, 
механізм і напрями його здійснення. Запропоновано концепцію побудови контрольно-
наглядової системи державних органів у сфері раціонального використання та охорони 
природних ресурсів (науковий керівник проф. В.І. Курило, д/б № 110/77-ф).  

Розпочаті дослідження: особливостей адміністративно-правового регулювання 
охорони та відтворення лісів в Україні (науковий керівник доц. О.В. Гулак, ініціативна); 
актуальних питань кримінально-правової політики України (науковий керівник 
С.С. Ковальова, ініціативна); теоретико-методологічних та практичних аспектів 
ефективності законодавства про кримінальну відповідальність в Україні (науковий 
керівник С.С. Ковальова, ініціативна); особливостей адміністративно-правового 
регулювання у сфері охорони довкілля (науковий керівник доц. О.В. Артеменко, 
ініціативна). 

На кафедрі цивільного і господарського права продовжуються дослідження з 
адміністративно-правового регулювання підготовки фахівців та ринку праці в аграрному, 
екологічному та природоресурсному секторах України.  

За результатами досліджень запропоновано зміни до законодавства України щодо 
удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин з кадрового 
забезпечення ринку праці в умовах ринкового господарювання; проаналізовано 
нормативно-правове регулювання підготовки фахівців та ринку праці у країнах ЄС та 
СНД. Досліджено зміст та особливості нормативно-правового регулювання підготовки 
фахівців та ринку праці у країнах ЄС, встановлено відповідність національного 
законодавства у сфері регулювання підготовки фахівців та ринку праці законодавству 
зарубіжних країн, виявлено та усунено правові прогалини і колізії, розроблено 
педагогічну конституцію (науковий керівник доц. О.П. Світличний, д/б № 110/484-пр).  

На кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства розпочались 
дослідження з правового забезпечення якості та безпеки питної води. У звітному році 
розроблена методологія державного контролю за якістю та безпекою питної води; проекти 
нормативно-правових актів диспозитивної реалізації контролю за якістю та безпекою 
питної води. Досліджено основні напрями державної політики в сфері контролю за якістю 
та безпекою питної води та розроблено пропозиції щодо формування організаційно-
правового механізму. На основі дослідження методів державного контролю та нагляду у 
сфері якості та безпеки питної води запропоновано ряд пропозицій з його вдосконалення; 
проаналізовано перспективи удосконалення методології державного контролю та нагляду 
у сфері контролю за якістю та безпекою питної види; досліджено вплив диспозитивних 
методів у регулюванні якості питної води та можливість їх імплементації, а також 
розроблено проекти нормативно-правових актів диспозитивної реалізації контролю за 
якістю та безпекою питної води (науковий керівник проф. В.В. Ладиченко, д/б № 110/517-
пр).  

Розпочаті дослідження механізму державної влади в правовій державі; прав 
людини в міжнародному праві та національному законодавстві (науковий керівник 
проф. В.В. Ладиченко, ініціативні). 

На кафедрі теорії та історії держави і права у рамках ініціативної тематики 
розпочаті дослідження: теоретико-методологічних та практичних аспектів формування 
правової культури особи в Україні. (науковий керівник доц. В.О. Качур); теоретико-
методологічних та практичних аспектів оцінки ефективності законодавства (науковий 
керівник доц. В.О. Качур); актуальних проблем української правової думки (науковий 
керівник Л.С. Протосавіцька). 
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3.1.4.10. Український НДІ сільськогосподарської радіології 
 

Дослідження вчених Українського науково-дослідного інституту 
сільськогосподарської радіології у звітному році були спрямовані на проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень з: розробки прогнозу забруднення 
радіонуклідами 137Cs і 90Sr риби у водоймах зони відчуження та безумовного відселення 
на пізній стадії аварії на ЧАЕС; пошук нових видів контрзаходів для зменшення 
біологічної доступності радіоцезію; розробки та впровадження заходів, спрямованих на 
зниження радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції; вивчення 
поведінки 137Cs у торф’яно-болотних ґрунтах з аномально високою біологічною 
доступністю. 

Тривають дослідження у напрямі експериментальної оцінки біогенних потоків 
137Cs у лісових екосистемах. Проведені моніторингові роботи з вивчення у динаміці 
потоків радіоцезію з опадом з дерев і дощовими опадами, а також запасів 137Cs у 
компонентах 9 модельних репрезентативних дерев сосни на полігоні у Повчанському 
лісництві (кв. 50, вид. 16, сосна) і 3 модельних репрезентативних дерев берези в 
Лугінському лісництві (кв. 102, вид.4, береза) Лугінського району Житомирської області. 
Обстежена і частково обладнана ділянка для проведення досліджень біля с. Христинівка 
на території заповідника «Древлянський». 

Продовжуються дослідження у напрямі експериментальної оцінки біогенних 
потоків 127I/129I в агроекосистемах. Здійснено відбір проб ґрунту, сільськогосподарської 
продукції, поверхневих і ґрунтових вод на експериментальних тестових майданчиках, 
проведено попередній аналіз відібраних проб на вміст у них 127I. Здійснено статистичний 
аналіз коефіцієнтів переходу йоду з добового харчового раціону в молоко корів, в 
результаті чого отримані параметри розподілу ймовірностей цих коефіцієнтів. Створена 
попередня версія математичної моделі біогенного надходження йоду в молоко для 
типових агроекосистем України на базі стохастичних процесів запропоновано алгоритм 
математичного моделювання надходження йоду в молоко корів для стійлового та 
пасовищного періодів. 

Розпочато роботу у напрямі проведення наукового моніторингу радіобіологічних 
ефектів хронічного іонізуючого опромінення референтних видів рослин у зонах 
радіоактивного забруднення ЧАЕС. Здійснено оцінку радіонуклідного забруднення 
обраних референтних видів рослин у зоні відчуження ЧАЕС з різним рівнем 
радіонуклідного забруднення; визначено можливості застосування обраних біохімічних 
методів, проаналізовано інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів, 
встановлено дози зовнішнього та внутрішнього опромінення референтних видів рослин у 
зоні відчуження ЧАЕС з різним рівнем радіонуклідного забруднення. Проведено 
експериментальні дослідження – відбір проб рослин у зоні відчуження ЧАЕС з різним 
рівнем радіонуклідного забруднення, оцінено питому активність радіонуклідів у пробах 
ґрунту і рослин, здійснено експериментальну перевірку і відробку біохімічних методів 
оцінки інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ліпідів (науковий керівник  
д.б.н. В.О. Кашпаров, д/б №№  110/60-ф, 110/68-ф, 110/72-ф). 

Продовжується вивчення та розробка прогнозу забруднення радіонуклідами 137Cs і 
90Sr риби у водоймах зони відчуження та безумовного відселення на пізній стадії аварії на 
ЧАЕС. Запропоновані математичні моделі, які описують вміст 137Cs і 90Sr у воді водойм 
різних типів як у Зоні відчуження ЧАЕС і Зоні безумовного (обов’язкового) відселення, 
так і за її межами, на пізній стадії аварії на ЧАЕС; оцінені їх параметри і статистичні 
характеристики. Проведено систематизацію коефіцієнтів накопичення 137Cs і 90Sr у 
водоймах різних типів з різними гідрохімічними характеристиками з урахуванням 
положень ДР-2006. Отримані узагальнені оцінки параметрів залежності коефіцієнтів 
накопичення 137Cs і 90Sr від вмісту у воді іонів К+ і Са++ для основних видів випотрошеної і 
почищеної риби. На основі теорії випадкових процесів запропоновано математичну 
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модель для прогнозу вмісту 137Cs і 90Sr у рибі та оцінки ймовірності перевищення 
нормативів вмісту 137Cs і 90Sr у рибі, що встановлені ДР-2006, для водойм різних типів як 
у Зоні відчуження ЧАЕС і Зоні безумовного (обов’язкового) відселення, так і за її межами, 
на пізній стадії аварії на ЧАЕС. На основі створеної бази даних за забрудненням 137Cs і 
90Sr у рибі у верхній частині Київського водосховища проведено першу стадію верифікації 
запропонованої математичної моделі і алгоритмів прогнозу забруднення риби 
радіонуклідами 137Cs і 90Sr (науковий керівник д.с.-г.н. Ю.В. Хомутінін, д/б № 110/52-ф). 

Триває розроблення рекомендацій з ведення сільськогосподарського виробництва 
та застосування контрзаходів у випадку ядерних і радіаційних аварій. Підготовлені 
рекомендації щодо ведення сільськогосподарського виробництва та застосування 
контрзаходів у випадку ядерних і радіаційних аварій (окремий розділ). Встановлені 
закономірності формування радіаційної ситуації у лісових екосистемах (умови 
формування радіоактивного забруднення, перерозподіл радіонуклідів у ґрунті, міграція 
радіонуклідів з ґрунту в надземну частину деревних рослин і підстилку, динаміка 
накопичення радіоактивного цезію лісовими ягодами та грибами, характеристики 
радіоактивного забруднення продукції лісу). 

Продовжено роботу у напрямі пошуку нових видів контрзаходів для зменшення 
біологічної доступності радіоцезію. Проведено лабораторний аналіз зразків ґрунту та 
рослин з вегетаційних посудин та з польового експериментального досліду на вміст 137Cs. 
Отримані експериментальні дані щодо: питомої активності радіонукліду 137Cs у зеленій 
масі рослин, інтенсивності його накопичення сільськогосподарською культурою при 
внесенні різних доз та комбінацій меліорантів (радіологічну ефективність контрзаходів), 
їх впливу на коефіцієнт накопичення (КН) 137Cs культурами, що вирощувались в 
експериментальних посудинах. 

Започатковані дослідження у напрямі розробки концепції реабілітації торфових 
ґрунтів у віддалений період після радіаційних аварій. Проведено аналіз відомих даних 
щодо ефективності протирадіаційних заходів на торфових ґрунтах, що забруднені 
чорнобильськими радіонуклідами. Проведені додаткові експериментальні дослідження 
щодо використання місцевих меліорантів для зниження надходження 137Cs у кормові 
трави з метою удосконалення підходів до реабілітації  радіоактивно забруднених 
торфових ґрунтів. Отримані нові дані щодо питомої активності радіонукліду 137Cs у 
зеленій масі рослин, інтенсивності його накопичення сільськогосподарською рослиною 
при внесенні різних доз та комбінацій меліорантів (радіологічну ефективність 
контрзаходів). Нові дані є передумовою для розробки концепції реабілітації торфових 
ґрунтів (науковий керівник к.б.н. М.М. Лазарєв, д/б № 110/442-пр, 110/485-пр, 110/75-ф). 

Продовжуються дослідження з оцінки динаміки трансформації паливної 
компоненти радіоактивного забруднення у донних відкладах водойми охолоджувача 
ЧАЕС залежно від сценаріїв втручання. Методом послідовних екстракцій визначені 
форми знаходження радіонуклідів у донних відкладеннях після імітації їх осушення та 
експозиції в природних умовах впродовж 26 місяців. Проведено аналіз зміни форм 
радіонуклідів у модифікованих донних відкладеннях ВО ЧАЕС. Розпочаті дослідження 
динаміки трансформації форм знаходження радіонуклідів у донних відкладах на осушених 
ділянках ВО ЧАЕС після пониження рівня води у водоймі (науковий керівник  
к.б.н. В.П. Процак, д/б № 110/53-ф). 

Ще один напрям досліджень – наукове забезпечення, супровід і систематизація 
даних радіологічного контролю сільськогосподарської продукції, що виробляється на 
території, забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведено вибірковий 
моніторинг забруднення молока, отриманого в 17 населених пунктах Рівненської та 
Житомирської областей, моніторинг забруднення зернових культур 90Sr у північній 
частині Іванківського району Київської області. Отримані результати експериментальних 
досліджень по радіоактивному забрудненню сільськогосподарської продукції та угідь 
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занесені в базу даних радіоекологічного моніторингу. Оновлено сторінку на сайті УкрНДІ 
сільськогосподарської радіології відповідно до отриманої інформації. Підготовлено розділ 
довідника по методах визначення вмісту природних радіонуклідів у сільськогосподарській 
продукції та в елементах навколишнього середовища (науковий керівник  
к.б.н. С.Є. Левчук, д/б № 110/441-пр). 

Триває вивчення поведінки 137Cs у торф’яно-болотних ґрунтах з аномально 
високою біологічною доступністю. Зібрано та опрацьовано інформацію щодо 
моделювання процесів міграції радіонуклідів у системі «ґрунт-рослина». Проведені 
чергові пробовідбори зразків фітомаси з різних варіантів вегетаційного та 
дрібноділянкового польового досліду. Встановлені параметри біологічної доступності 
137Cs (КН), отримані нові експериментальні дані радіологічної ефективності контрзаходів 
із зменшення мобільності 137Cs на торф’яно-болотних ґрунтах в умовах польового та 
вегетаційного дослідів. В умовах лабораторного вегетаційного експерименту отримані 
параметри динаміки кореневого накопичення 137Cs трав’янистими рослинами на торф’яно-
болотних ґрунтах (науковий керівник к.х.н. І.М. Малоштан, д/б № 110/51-ф). 

 
3.1.4.11. Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції агропромислового комплексу 
 

Наукові дослідження вчених Української лабораторії якості і безпеки продукції 
АПК спрямовані на: вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах 
і клітинах тварин та риб у стані природного та штучного гіпобіозу; розробку 
імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації генетично 
модифікованих гербіцидостійких сільськогосподарських рослин; удосконалення методів 
відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі 
тощо. 

Завершені дослідження щодо розробки імуноферментних діагностикумів для 
виявлення та ідентифікації генетично модифікованих гербіцидостійких 
сільськогосподарських рослин. Представлені етапи розробки ІФА діагностикуму для 
виявлення генетично-модифікованих рослин, стійких до гліфосату.  

Проведено аналіз антигенної (епітопів), що відповідають за антигенну активність 
білку СР4 EPSPS. Підібрані відповідні праймери та проведено ампліфікацію ДНК-
фрагмента, що відповідає СР4 EPSPS з використанням як матриці ДНК, виділеної з лінії 
сої МОN-04032-6. Розроблені та оптимізовані схеми імунізації кролів та курей-несучок 
рекомбінантним білком СР4. Перевірено активність отриманих сироваток та IgY з 
курячого жовтка у ІФА.   

Результати НДР упроваджені в Інституті ветеринарної медицини НААН України, 
Тернопільському обласному центрі Держсанепідслужби України (науковий керівник  
д.с.-г.н. В.Г. Спиридонов, д/б № 110/31л-пр). 

Завершені дослідження щодо удосконалення методів відтворення та культивування 
цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі. Досліджено вплив різних 
стимуляторів нерестового стану плідників білого товстолоба і стерляді. Встановлено, що 
препарати, які викликають секрецію власних гонадотропінів у гіпофізі риб, перевищують 
останні за зручністю у використанні і м’яким стимулюючим характером дії, не 
викликають тромбів у яйцеводах самиць. 

Встановлено, що для самиць стерляді, яких утримують в умовах контрольованої 
температури води (установки із замкнутим водопостачанням, осетрові риборозплідники, 
що використовують скидну підігріту воду об’єктів промисловості) перед початком 
нерестової кампанії необхідно створювати штучний сезон зимівлі за температури води 
нижче 6оС, для попередження порушень процесу оогенезу в гонадах риб. 

Досліджено дію суспензії препарату «гвоздична олія» на риб. Встановлено, що цей 
препарат має виражений загальний анестезуючий вплив на плідників білого товстолоба і 
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стерляді. Розроблено дози препарату для кожного виду риб, залежно від статі риб і 
температури води, за якої утримується риба. 

Перевірено ефективність знеклеюючої дії препарату «танін» на клейку ікру 
стерляді. Встановлено факт прояву вторинної клейкості ікри на 4-5 хв. після її штучного 
осіменіння і розроблено технічний прийом для усунення негативних наслідків. Здійснено 
галогенний підбір батьківських пар з метою використання їх у роботах з індукції 
гіногенезу. 

Визначено оптимальні параметри індукції гіногенезу стерляді тепловим шоком, що 
підтверджено експертизою походження отриманих гіногенетичних особин з виключно 
материнськими алелями мікросателітних локусів ДНК. Встановлено оптимальну дозу 
ультрафіолетового опромінення для сперми бестера у 200 Дж/м2. 

Підготовлено «Методичні рекомендації з використання препаратів-стимуляторів 
гонадотропної активності гіпофізу плідників риб в умовах штучного відтворення об’єктів 
рибництва» та «Індукований гіногенез осетрових риб при штучному відтворенні». 
Опубліковано 9 наукових статей, підготовлено 10 доповідей на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах 

Результати НДР упроваджені у ПАТ «Донрибкомбінат» (науковий керівник 
проф. С.Д. Мельничук, д/б № 110/32л-пр). 

Співробітниками лабораторії продовжено роботу у напрямі вивчення особливостей 
енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб у стані природного 
та штучного гіпобіозу. Підібрані умови введення стерляді у стан вуглекислотного 
гіпобіозу з подальшим відновленням функціональної активності риб. Досліджені 
біохімічні та енергетичні показники сироватки крові риб за гіпобіозу. Встановлено 
пригнічення перебігу окисних процесів у тканинах риб, про що свідчать результати вмісту 
вільних жирних кислот та малонового діальдегіду як показника накопичення АФК. 
Виявлений перерозподіл кількісного вмісту жирних кислот у сироватці крові, печінці та 
серці стерляді виступає складовою клітинного механізму дії гіпокси-гіперкапнічного 
середовища на організм риб. Отримані результати вказують як на загальнобіологічні 
шляхи адаптації до дії гіпокси-гіперкапнічного середовища при зниженні температури, 
так і на особливості перебігу за цих умов біоенергетичних та окисних процесів у 
гомойотермних і пойкілотермних тваринах (щури і риби) (науковий керівник  
проф. С.В. Хижняк, д/б № 110/54-ф). 

 
3.1.4.12. ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» 
 

Основними напрямами наукової діяльності ВП НУБіП України «Науково-
дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної 
продукції» є вдосконалення нормативної бази відповідно до вимог Європейського Союзу 
у сфері стандартизації, метрології, сертифікації, акредитації; управління якістю та 
безпекою у виробництві продукції; розроблення новітніх наукоємних технологій на основі 
прогнозування хімічних модифікацій харчових нутрієнтів, вивчення сучасного хімічного 
складу сільськогосподарської сировини та його змін в процесі перероблення сировини та 
виготовлення харчових продуктів; обґрунтування технологічних параметрів виробництва, 
розроблення нормативних і технологічних документів для забезпечення промислового 
виробництва харчових продуктів. Завершені дослідження щодо вивчення хімічного складу 
сировини рослинного і тваринного походження, об’єктів аква- та марікультури. Науково 
обґрунтована класифікація і структура сільськогосподарської сировини згідно з 
принципами державної класифікації продукції, яка виробляється в Україні. Проведено 
вибірковий контроль сировини рослинного і тваринного походження з урахуванням 
різних умов та технологій виробництва або вирощування, у тому числі органічних. 
Досліджено вплив біологічних особливостей (вид, порода, вік, сортові ознаки) і 
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технологій вирощування на рівень вмісту окремих харчових нутрієнтів та встановлено 
достовірні фактичні межі коливань значень показників хімічного складу сировини. 

За результатами досліджень визначено вплив біологічних особливостей сировини 
тваринного походження, найбільш вагомі з яких – порода, вгодованість та анатомічні 
особливості, на коливання вмісту показників хімічного складу. Встановлено надзвичайну 
мінливість нутрієнтного складу риби, особливо морської, на яку чинять значний вплив 
сезонні коливання. Визначено переважне розширення діапазону значень показників 
вітамінного і мінерального складу органічної сировини, збільшення їх відносних 
коливань, а також зменшення середніх значень у порівнянні з рослинною сировиною, під 
час вирощування якої були застосовані традиційні технології. 

Фактичний рівень вмісту хімічних елементів складу сировини за результатами 
системного і вибіркового контролю опрацьований та систематизований у вигляді 
інформаційної бази даних, яка поширюється на 132 види харчової сировини.  

Напрацьований масив даних, які характеризують фактичний вміст основних 
харчових нутрієнтів сільськогосподарської сировини, систематизовано з метою 
підтвердження достовірності даних та отримання довідкового матеріалу з високим 
ступенем достовірності. Встановлено значимість впливу природно-кліматичних факторів 
на коливання показників хімічного складу сировини та можливість їх прогнозування.  

Розроблено методичні вказівки «Порядок розрахунку поживної (харчової) цінності 
харчових продуктів», методичні рекомендації «Порядок розрахунку втрат основних 
поживних речовин в процесі технологічного оброблення сировини» та «Методи 
визначення показників хімічного складу сировини рослинного і тваринного походження», 
методичні настанови «Мінімальні специфікації якості рослинної сировини та продуктів її 
перероблення (МСЯ)». 

Підготовлено наукове видання (довідник) «Хімічний склад харчової сировини», 
інформаційна база якого сформована за результатами наукових досліджень та 
поширюється на сировину рослинного походження 5 груп, 8 підгруп, всього − 73 види 
культур; тваринного походження – 33 види; об’єктів аква- та марікультури – 26 видів.  

На основі сформованої інформаційної бази проведено доопрацювання  проектів 
національних стандартів (ДСТУ) в частині довідкових даних щодо харчової та поживної 
цінності продуктів перероблення сировини рослинного і тваринного походження 
(науковий керівник д.т.н. І.К. Мазуренко, д/б № 110/448-пр). 

Продовжуються дослідження наукових основ прогнозування хімічних модифікацій 
харчових нутрієнтів у проектуванні технологій виробництва функціональних продуктів на 
основі впровадження принципів доказової медицини у сфері забезпечення базових 
показників стандартів здорового харчування. Підготовлено технологічну та методологічну 
документацію, технологічні схеми виробництва функціональних продуктів та 
технологічні карти контролю і регулювання процесів виробництва. Здійснено 
систематизацію напрямів удосконалення базової технології з визначенням 
функціональних та структурних характеристик технологічних систем. Науково 
обґрунтовані технологічні вимоги до складу функціональних продуктів та базові 
показники їх якості; медико-біологічні вимоги до продуктів функціонального харчування.  

Розроблено модель біотехнологічного процесу, технологічні рішення регулювання 
активності окислювальних та гідролітичних ферментів з отримання заданих модифікацій 
харчових нутрієнтів. Підготовлено технологічну документацію на біологічні способи 
примусового регулювання активності власної ферментної системи сировини. Створено 
базу аналітичних, експериментальних даних реологічних та теплофізичних характеристик 
харчових продуктів. Підготовлено технологічні рішення для обґрунтування раціональних 
технологій та заданих модельних параметрів-критеріїв оцінки технологічних процесів. 
Проведено апробацію режимів і параметрів в промислових умовах  (науковий керівник 
д.т.н.  І.К. Мазуренко, д/б № 110/55-ф). 
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3.1.5.  Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
 

3.1.5.1. Аспірантура та докторантура 
 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у НУБіП України 
здійснюється через аспірантуру – за 83 та докторантуру – за 64 спеціальностями. Станом 
на 1 січня 2016 р. кількість аспірантів, які навчаються в НУБіП України, становить 
487 чол., у т.ч. з відривом від виробництва – 286 та без відриву від виробництва – 201 
аспірант (табл. 3.3). 

Чисельність докторантів на 01.01.2016 р. становить 21 чол.  
Аспірантуру НУБіП України в 2015 р. закінчили 154 чол., з них апробували, подали 

та захистили дисертації у встановлений термін 48 чоловік (31,2%), з них 11 аспірантів 
захистили кандидатські роботи достроково (наукові керівники: Гиренко І.В., Курило В.І., 
Піддубний О.Ю., Попович С.Ю., Баль-Прилипко Л.В., Білоус А.М., Сопівник Р.В., 
Цвіліховський М.І., Слюсаренко С.В., Мартиненко В.П., Євсюков Т.О.).  

Всього у 2015 р. захищено 90 кандидатських дисертацій. 
Докторантуру в 2015 р. закінчили 9 чоловік, з них 3 – захистили дисертації 

достроково, 1 – апробував роботу і 1 – подав до захисту (55,6%). У звітному році 
захистили докторські дисертації 11 чоловік, з них ті, що навчались в докторантурі – 6 чол. 
(Назаренко І.П., Ромасевич Ю.О., Кухарець С.М., Сухенко В.Ю., Піддубний О.Ю., 
Гафурова О.В.), поза докторантурою – 5 чол. (Костенко С.О., Лопатько К.Г., 
Долецький С.П., Жемойда О.В., Рябченко В.І.).             

 
Таблиця 3.3. Кількість аспірантів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України за формами навчання 
 

Кількість аспірантів 
з них Науково-дослідні інститути/факультети Всього очної форми заочної форми 

Гуманітарно-педагогічний факультет 45 24 21 
НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та 
сталого природокористування: 

112 69 43 

агробіологічний факультет 57 30 27 
факультет захисту рослин, біотехнологій та 
екології 

55 39 16 

НДІ технологій та якості продукції тваринництва: 45 27 18 
факультет тваринництва та водних біоресурсів 35 22 13 
факультет харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК 

10 5 5 

НДІ здоров’я тварин: 56 32 27 
факультет ветеринарної медицини  56 32 27 

НДІ економіки і менеджменту: 78 46 32 
економічний факультет 52 31 21 
факультет аграрного менеджменту 26 15 11 

НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК: 45 33 12 
факультет конструювання та дизайну 8 6 2 
механіко-технологічний факультет 14 10 4 
факультет інформаційних технологій 6 4 2 
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 17 13 4 

НДІ лісівництва та декоративного садівництва 49 32 17 
Факультет землевпорядкування 18 10 8 
Юридичний факультет 38 13 25 
ННІ післядипломної освіти 1 - 1 
Всього 487 286 201 
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Таблиця 3.4. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів  
через аспірантуру НУБіП України в 2015 році 

 
Закінчили аспірантуру 

у тому числі: 
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НДІ, ННІ та факультети 
Форма 
нав-
чання вс

ьо
го

 

чо
л.

 

% чо
л.

 

% чо
л.

 

% чо
л.

 

% чо
л.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
очна 15 2 13,3 - - 3 20 5 33,3 3 Гуманітарно-педагогічний 

факультет заочна 9 1 11,1 - - - - 1 11,1  
очна 15 1 6,7 1 6,7 1 6,7 3 20,0 3 НДІ рослинництва, ґрунто-

знавства, біотехнологій та 
сталого природокорис-ня: 

заочна 8 - - - - 1 12,5 1 12,5  

очна 9 1 11,1 - - - - 1 11,1 1 факультет 
агробіологічний заочна 4 - - - - 1 25,0 1 25,0  

очна 6 - - 1 16,7 1 16,7 2 33,3 2 факультет захисту 
рослин, біотехнологій 
та екології 

заочна 4 - - - - - - - -  

очна 4 2 50,0 - - - - 2 50,0 3 НДІ технологій та якості 
продукції тваринництва: заочна 5 - - - - - - - - - 

очна 3 1 33,3 - - - - 1 33,3 2 факультет 
тваринництва та 
водних біоресурсів 

заочна 4 - - - - - - - - - 

очна 1 1 100 - - - - 1 100 1 факультет харчових 
технологій та 
управління якістю 
продукції АПК 

заочна 1 - - - - - - - - - 

очна 12 4 33,3 - - 4 33,3 8 66,6 4 НДІ здоров’я тварин: заочна 6 - - - - 1 16,7 1 16,7  
очна 12 4 33,3 - - 4 33,3 8 66,6 4 факультет 

ветеринарної медицини  заочна 6 - - - - 1 16,6 8 16,6  
очна 15 2 13,3 1 12,5 1 6,7 4 26,7 4 НДІ економіки і 

менеджменту: заочна 12 3 25,0 - - - - 3 25,0  
очна 7 - - - - - - - - 1 економічний факультет заочна 5 2 40,0 - - - - 2 40,0  
очна 8 2 25,0 1 12,5 1 12,5 4 50,0 3 факультет аграрного 

менеджменту заочна 7 1 14,3 - - - - 1 14,3  
очна 11 - - 3 27,3 5 45,5 8 72,7 3 НДІ техніки, енергетики та 

інформатизації АПК: заочна 5 - - - - - - - -  
очна 3 - - 2 66,7 1 33,3 3 100 1 факультет конструю-

вання та дизайну заочна 2 - - - - - - - -  
очна 4 - - - - 1 25,0 1 25,0 2 механіко-технологіч-

ний факультет заочна 2 - - - - - - - -  
очна - - - - - - - - - - факультет інформацій-

них технологій заочна - - - - - - - - -  
очна 4 - - 1 25,0 3 75,0 4 100 3 ННІ енергетики,  

автоматики і 
енергозбереження 

заочна 1 - - - - - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
очна 13 6 46,2 - - - - 6 46,2 7 НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва заочна 2 - - - - - - - -  
очна 3 1 33,3 - - - - 1 33,3 1 Факультет 

землевпорядкування заочна 1 - - - - - - - -  
очна 7 1 14,3 - - 1 14,3 2 28,6 1 Юридичний факультет заочна 10 4 40,0 - - - - 4 40,0  
очна - - - - - - - - - - ННІ післядипломної освіти заочна 1 - - - - - - - -  

Всього по університету  154 27 17,5 6 3,9 20 13,0 48 31,2 29 
очна 95 19 20,0 6 6,3 18 19,0 39 41,1 29 у т.ч. за формами навчання заочна 59 8 13,6 - - 2 3,4 9 15,3 - 

 
 

3.1.5.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій 
 

У 2015 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ) функціонувала 21 спеціалізована вчена рада, з яких 15 докторських і  
5 кандидатських, за 42 спеціальностями з 7 галузей науки. У радах захистили дисертації  
138 здобувачів, з яких 19 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 119 – кандидата 
наук. Проведено два колективні рецензування дисертаційних робіт. Серед здобувачів 
наукових ступенів 83 аспіранти, докторанти, здобувачі та співробітники НУБіП України. 

 
Таблиця 3.5. Дані про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів у 

спеціалізованих вчених радах НУБіП України 
 

Захищено дисертацій 

у тому числі 
з них аспірантами, докторан-
тами, здобувачами та співро-
бітниками НУБіП України  

Шифр 
спеціалізованої 
вченої ради, 
голова 

всього 
докторсь- 
ких 

кандидатсь- 
ких 

докторсь- 
ких 

кандидатсь-
ких 

1 2 3 4 5 6 
Д 26.004.01 
Галушко В.П. 15/2* 1 14/2* 1 12 

Д 26.004.02 
Кирик М.М. 6 – 6 – – 

Д 26.004.03 
Цвіліховський М.І. 10 3 7 1 2 

Д 26.004.04 
Бикін А.В. 4 1 4 – 2 

Д 26.004.05 
Ібатуллін І.І. 2 – 2 – 1 

Д 26.004.06 
Ловейкін В.С. 8 2 6 2 5 

Д 26.004.07 
Козирський В.В. 1 1 – – – 

Д 26.004.08 
Захаренко М.О. 2 – 2 – – 

Д 26.004.09 
Лакида П.І. 15 – 15 – 13 

Д 26.004.10 
Каленська С.М. 

 
8 2 6 – 2 
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1 2 3 4 5 6 
К 26.004.11 

Пінчевська О.О. 2 – 2 – 2 

К 26.004.12 
Засєкін Д.А. 5 – 5 – 3 

К 26.004.13 
Любецький В.Й. 1 – 1 – 1 

Д 26.004.14 
Мазуркевич А.Й. 5 – 5 – 2 

Д 26.004.15 
Григорюк І.П. 3 – 3 – 2 

К 26.004.16 
Курило В.І. 24 – 24 – 20 

Д 26.004.16 
Курило В.І. 2 2 – 1 – 

К 26.004.17 
Савчук В.К. 3 – 3 – 2 

Д 26.004.18 
Ніколаєнко С.М. 8 2 6 1 4 

Д 26.004.19 
Кашпаров В.О. 3 1 2 – 2 

Д 26.004.20 
Дорош О.С. 8 2 6 – 2 

Д 26.004.21 
Танчик С.П. 3 2 1 – – 

Всього 138/2* 19 119/2* 6 77 
Примітка: * колективне рецензування 

 
Таблиця 3.6. Дані про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів у 

спеціалізованих вчених радах за спеціальностями 
 

Захищено дисертацій 
у т. ч. за спеціальностями Шифр 

спеціалізованої 
вченої ради всього спеціальність к-сть 

робіт 
1 2 3 4 

Д 26.004.01 
Галушко В.П. 

15/2* 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством  
08.00.04 – економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) 

6/2* 
 
9 

Д 26.004.02 
Кирик М.М. 

6 06.01.11 – фітопатологія  
(сільськогосподарські науки) 
06.01.11 – фітопатологія (біологічні науки) 
16.00.10 – ентомологія  
(сільськогосподарські науки) 

3 
 
2 
1 

Д 26.004.03 
Цвіліховський М.І. 

10 16.00.01 – діагностика і терапія тварин 
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин 
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
інфекційні хвороби та імунологія (ветеринарні 
науки) 

3 
3 
 
4 

Д 26.004.04 
Бикін А.В. 

4 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика  
06.01.04 – агрохімія  
(сільськогосподарські науки)  

2 
2 
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1 2 3 4 
Д 26.004.05 
Ібатуллін І.І. 

2 06.02.01 – розведення та селекція тварин 
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів 
06.02.04 – технологія виробництва продуктів  
тваринництва (сільськогосподарські науки) 

– 
1 
1 

Д 26.004.06 
Ловейкін В.С. 

8 05.05.11 – машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва 
03.00.20 – біотехнологія (технічні науки) 

6 
 
2 

Д 26.004.07 
Козирський В.В. 

1 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи 
(технічні науки) 

1 

Д 26.004.08 
Захаренко М.О. 

2 03.00.04 – біохімія (біологічні науки)  
03.00.04 – біохімія (ветеринарні науки)  
03.00.04 – біохімія (сільськогосподарські науки) 

2 
– 
– 

Д 26.004.09 
Лакида П.І. 

15 06.03.01 – лісові  культури та фітомеліорація 
(сільськогосподарські науки) 
06.03.01 – лісові  культури та фітомеліорація 
(біологічні науки) 
06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація 
06.03.03 – лісознавство та лісівництво  
(сільськогосподарські науки) 

8 
 
4 
 
2 
 
1 

Д 26.004.10 
Каленська С.М. 

8 06.01.05 – селекція і насінництво 
06.01.06 – овочівництво 
06.01.09 – рослинництво 
(сільськогосподарські науки) 

1 
4 
3 

К 26.004.11 
Пінчевська О.О. 

2 05.23.06 – технологія деревообробки, 
виготовлення меблів та виробів із деревини 
(технічні науки) 

2 

К 26.004.12 
Засєкін Д.А. 

5 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія 
(ветеринарні науки) 
16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза 
(ветеринарні науки) 

3 
 
2 

К 26.004.13 
Любецький В.Й. 

1 16.00.05 – ветеринарна хірургія 
16.00.07 – ветеринарне акушерство 
(ветеринарні науки) 

1 
– 

Д 26.004.14 
Мазуркевич А.Й. 

5 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія 
03.00.13 – фізіологія людини і тварин  
(ветеринарні науки)  

2 
3 

Д 26.004.15 
Григорюк І.П. 

3 03.00.12 – фізіологія рослин  
(сільськогосподарські науки) 
03.00.16 – екологія  
(сільськогосподарські науки) 
03.00.20 – біотехнологія 
(сільськогосподарські науки) 

– 
 
1 
 
2 

К 26.004.16 
Курило В.І. 

26 12.00.06 – земельне право; аграрне право;  
екологічне право; природоресурсне право 
12.00.07 – адміністративне право і процес;  
фінансове право; інформаційне право 
(юридичні науки) 

9 
 

17 

К 26.004.17 
Савчук В.К. 

3 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності)  
(економічні науки) 

3 
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1 2 3 4 
Д 26.004.18 

Ніколаєнко С.М. 
8 13.00.02 – теорія та методика навчання   

(сільськогосподарські дисципліни) 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(педагогічні науки) 

2 
 
6 

Д 26.004.19 
Кашпаров В.О. 

3 03.00.01 – радіобіологія 
(біологічні науки) 

3 

Д 26.004.20 
Дорош О.С. 

8 08.00.06 – економіка природокористування та 
охорони навколишнього середовища  
(економічні науки) 

8 

Д 26.004.21 
Танчик С.П. 

3 06.01.01 – загальне землеробство 
06.01.13 – гербологія 

1 
2 

Всього: 138  138 
Примітка: * колективне рецензування 
 
У поточному році продовжено повноваження 5 спеціалізованої вченої ради – 

Д 26.004.06 (до 07.10.2017 р.); К 26.004.12 (до 12.05.2017 р.); Д 26.004.14 (до 
12.05.2017 р.); Д 26.004.15 (до 12.05.2017 р.), Д 26.004.19 (до 13.07.2017 р.). 

 
3.1.6. Наукові публікації та видавнича діяльність 

 
В Університеті видається 26 наукових видань, 20 з них є фаховими. У 2015 р. 

видано 30 збірників наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» з одинадцяти 
серій загальним обсягом 470 обл.-вид. арк., у тому числі: 

- факультет ветеринарної медицини – 3 (серія «Ветеринарна медицина, якість і 
безпека продукції тваринництва»); 

- ННІ лісового та садово-паркового господарства – 3 (серія «Лісівництво та 
декоративне садівництво»); 

- факультет аграрного менеджменту та економічний факультет – 3 (серія 
«Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»); 

- факультет конструювання та дизайну і механіко-технологічний факультет 
(серія «Техніка та енергетика АПК») – 6, (секція «Машини і засоби механізації» – 3, секція 
«Енергетика і автоматика» – 3); 

- гуманітарно-педагогічний факультет – 7 (серія «Педагогіка, психологія, 
філософія» – 4, серія «Філологічні науки» – 2, серія «Гуманітарні студії» – 1); 

- юридичний факультет – 3 (серія «Право»); 
- факультет захисту рослин, біотехнологій та екології – 1 (серія «Біологія, 

біотехнологія, екологія»); 
- агробіологічний факультет – 1 (серія «Агрономія»); 
- факультет тваринництва та водних біоресурсів – 3 (серія «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва). 
 
У виданих збірниках надруковано 1205 статей, у т.ч. підготовлено працівниками 

НУБіП України – 879, з них аспірантів – 237, магістрів – 71, студентів – 53. 
У звітному році видано: 

- 6 номерів наукового журналу «Біоресурси і природокористування»; 
- 8 номерів електронного журналу «Наукові доповіді НУБіП України»; 
- 12 номерів науково-виробничого журналу «Сучасне птахівництво»; 
- 4 номери електронного фахового журналу з технічних наук «Енергетика і 

автоматика»; 
- 3 номери електронного наукового журналу «Лісове і садово-паркове 

господарство». 
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Спільно з іншими засновниками видаються: науковий журнал «Мікробіологічний 
журнал»; науково-виробничий журнал «Облік і фінанси АПК»;науково-практичний 
журнал «Продовольча індустрія АПК»; науково-виробничий журнал «Землеустрій, 
кадастр і моніторинг земель»; науково-аналітичний журнал «Моніторинг біржового 
ринку»; науковий журнал «Вісник аграрної історії»; науковий журнал «Біоресурси 
планети та якість життя»; журнал «Известия аграрной науки»; науковий збірник 
«Сучасний погляд на літературу». 

Також видається наукове електронне видання «Збірник наукових праць для 
студентів (слухачів) НУБіП України». 
 

Таблиця 3.7. Друковані праці співробітників, видані у 2015 р. 
 
Наукові статті 

Навчально-наукові та 
науково-дослідні інститути 
Університету, регіональні 

навчальні заклади М
он
ог
ра
ф
ії 

Д
ов
ід
ни
ки

, с
ло
вн
ик
и 

Бр
ош
ур
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у 
м
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і Н
ТР
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та
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ш
их
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НДІ рослинництва, ґрунто-
знавства, біотехнологій та 
сталого природокористування 

28 1 - 65 82 39 21 354 - 

НДІ технологій та якості 
продукції тваринництва 9 3 5 103 77 62 36 218 1 

НДІ здоров’я тварин 18 6 2 98 186 75 36 484 8 
НДІ економіки і менеджменту  42 5 10 94 267 50 17 189 - 
НДІ техніки, енергетики та 
інформатизації АПК 35 9 3 608 232 256 5 695 16 

НДІ лісівництва та 
декоративного садівництва 14 2 2 16 81 121 18 170 4 

Гуманітарно-педагогічний 
факультет 32 3 2 76 165 104 31 288 - 

Юридичний факультет 16 2 - 22 19 56 15 88 - 
Факультет 
землевпорядкування 33 4 2 23 82 21 3 79 4 

Українська лабораторія якості 
і безпеки продукції АПК - - - 6 33 7 4 52 - 

1111 1224 791 
Всього по університету  227 35 26 

3126 
186 2617 33 

ВП НУБіП України «Ніжин-
ський агротехнічний інститут» 12 1 1 17 72 - 11 77 - 

ВП НУБіП України «НДПІ 
стандартизації і технологій 
екобезпечної та органічної 
продукції» 

- 1 - 6 5 - 5 5 - 

2 1 23 77 - Всього 
12 

3 100 
16 
- 

82 
- 

- 
- 

Разом 239 64 3226 202 2699 33 
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3.1.7. Винахідницька діяльність 
 
За результатами проведених наукових досліджень у 2015 році до Державної служби 

інтелектуальної власності України подано 315 заявок на охорону об’єктів: промислової 
власності – 266; авторських і суміжних прав – 45. До державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби подано 4 заявки на сорти рослин, 4 сорти рослин передано у 
держсортовипробування.   

За поданими заявками отримано 254 охоронні документи, з них: 116 нових 
технологій і технологічних процесів; 83 нові види устаткування (машин, приладів тощо); 
1 речовина, створена хімічним шляхом, 14 складових: живильних середовищ, консервів 
харчового напрямку; 10 патентів та свідоцтв на сорти рослин; 30 свідоцтв на авторські і 
суміжні права. 

До винахідницької роботи залучені аспіранти, які у співавторстві з науковими 
керівниками отримали 31 патент та подали 44 заявки. 

Серед найактивніших винахідників слід відзначити таких науковців:                         
Сухенко Ю.Г., Сухенко В.Ю., Муштрук М.М., Булгаков В.М., Котречко О.О., Голуб Г.А., 
Ловейкін В.С., Почка К.І., Копілевич В.А., Лаврик Р.В., Сірко З.С., Баль-Прилипко Л.В., 
Гонтар В.Т., Шеремета В.І., Сіленко В.О., Мельник О.П., Легеза В.П. 

 
Оформлено 6 ліцензійних договорів на 12 об’єктів інтелектуальної власності: 

• три – на корисну модель «Цифровий прецизійний часовий дискримінатор», 
патент № 84575, опубл. 25.10.2013 р., бюл. № 20, автори: Лисенко В.П., Коваль В.В., 
Костік Б.Я., Казакова Н.Ф.;  

• на корисну модель «Лизунець «Кендісорб», патент № 95933, опубл. 
12.01.2015 р., автори: Соколюк В.М., Засєкін Д.А., Мерзлов С.В.; 

• на сорт рослин ожини «Насолода» згідно з патентом № 110250, дата 
реєстрації 15.03.2011 р., автори: Шеренговий П.З.; 

• на сорти рослин ріпаків озимих: «Аліот» № 0786, дата реєстрації 
11.01.2007 р., «Синтетік» № 091346, дата реєстрації 18.12.2009 р., «Клеопатра» № 110204, 
дата реєстрації 15.03.2011 р., «Снігова Королева» № 110165, дата реєстрації 15.03.2011 р., 
«Смарагт» № 110438, дата реєстрації 10.10.2011 р., автор Ситнік І.Д.; ріпаків ярих: 
«Сіріус» № 0632, дата реєстрації 20.04.2006 р., «Сріблястий 1» № 0784, дата реєстрації 
30.05.2007 р., автор Ситнік І.Д.; «Поляріс» № 150591, дата реєстрації 06.03.2015 р., автори: 
Парій М.Ф., Голубєв К.В., Какорін М.О., «Раудіс» № 150592, дата реєстрації 06.03.2015 р., 
автори: Парій М.Ф., Голубєв К.В., Какорін М.О. 
 

Таблиця 3.8. Винахідницька робота у  2015 році 
 

Науково-дослідний інститут, 
навчально-науковий інститут, 

факультет 

Подано заявок на видачу 
патентів  на винаходи, 
корисні моделі, авторські 
свідоцтва та патенти  і 
свідоцтва на сорти, 
гібриди і лінії рослин 

Одержано патентів на 
винаходи, корисні моделі, 
авторські свідоцтва та 
патенти і свідоцтва на 
сорти, гібриди і лінії 

рослин 
1 2 3 

Техніки, енергетики та 
інформатизації АПК 

119* 103* 

ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження 

11 6 

   Механіко-технологічний  факультет  45* 41* 
Факультет конструювання та 
дизайну 

72* 59* 

  Факультет інформаційних технологій 1 1 
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1 2 3 
Лісівництва та декоративного 
садівництва 

32* 30* 

Рослинництва, ґрунтознавства, 
біотехнологій та сталого 
природокористування  

55* 43* 

    Агробіологічний  факультет 37* 34* 
    Факультет  захисту рослин, 
біотехнологій та екології 

22* 33* 

Технологій та якості продукції 
тваринництва 

83* 64* 

     Факультет тваринництва та водних 
біоресурсів 

18* 14* 

     Факультет харчових технологій та 
управління якістю  

      продукції АПК 

64 50 

Здоров’я тварин 23* 15* 
Економіки і менеджменту 5* 8 
    Економічний  факультет 5* 8* 
    Факультет аграрного менеджменту 2* 2* 
Гуманітарно-педагогічний  
факультет 

17* 2 

Юридичний  факультет 10* 2* 
Факультет землевпорядкування 3 0 
ННІ післядипломної освіти 1 0 
    УкрНДІ сільськогосподарської   
     радіології 

3 0 

    УЛЯБП АПК 2 0 
Всього 315 254 
*Наведено кількість об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням співпраці співробітників різних НДІ 
 

3.1.8. Наукові конференції, з'їзди, семінари 
 

Протягом 2015 р. науково-педагогічними працівниками, докторантами та 
аспірантами Університету підготовлено і проведено: 61 міжнародну конференцію, 22 
міжнародні семінари, 59 всеукраїнських конференцій та семінарів, 25 – внутрівузівських 
(167 заходів). Узагальнена інформація щодо проведених заходів у розрізі факультетів та 
науково-дослідних інститутів наведена у табл. 3.9. 

 
Таблиця 3.9. Кількість конференцій та семінарів, проведених науковими і 

науково-педагогічними працівниками університету у 2015 році 
 

Міжнародні Всеукраїнські Внутрівузівські 
Навчально-наукові та науково-дослідні 
інститути, факультети Університету, 
регіональні навчальні заклади 
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ар
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1 2 3 4 5 6 7 8 
НДІ рослинництва, ґрунтознавства, 
біотехнологій та сталого 
природокористування 

4 1 5 1 - - 11 

НДІ технологій та якості продукції 
тваринництва 7 2 1 - 2 3 15 

НДІ здоров’я тварин 6 - - 4 - 2 12 
НДІ економіки і менеджменту  4 1 4 2 1 4 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
НДІ техніки, енергетики та 
інформатизації АПК 31 10 7 5 4 4 61 

НДІ лісівництва та декоративного 
садівництва 4 3 3 6 - - 16 

Гуманітарно-педагогічний факультет 2 2 3 6 - 2 15 
Юридичний факультет - - 2 - - - 2 
Факультет землевпорядкування 3 1 8 2 1 2 17 
УкрНДІ с.-г. радіології - - - - - - - 
Українська лабораторія якості і безпеки 
продукції АПК - 2 - - - - 2 

Всього по університету 61 22 33 26 8 17 167 
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 2 - 2 - 3 12 19 

ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут» - - - - - - - 

ВП НУБіП України «НДПІ стандартиза-
ції і технологій екобезпечної та 
органічної продукції» 

2 - 1 - 2 - 5 

Всього 4 - 3 - 5 12 24 
Разом 65 22 36 26 13 29 191 

 
Науковці університету брали активну участь у роботі з’їздів, конгресів, 

симпозіумів, конференцій, семінарів та нарад, які проводилися у 2015 р. іншими 
установами, навчальними і науковими закладами України та зарубіжних країн, де 
виступили з 1427 доповідями, з яких 108 були зроблені у 26 країнах далекого зарубіжжя, 
195 – у 7 країнах близького зарубіжжя та 1124 доповідями – в Україні. 

Науково-педагогічні працівники ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та ВП НУБіП 
України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій 
екобезпечної та органічної продукції» брали участь у наукових заходах, що проводилися 
іншими установами, і виступили з 134 доповідями, з яких 117 зроблені в Україні, 2 
доповіді (2 країн) – у країнах далекого та 15 доповідей (3 країни) – близького зарубіжжя. 

Узагальнена інформація щодо участі науковців університету в роботі з'їздів, 
конференцій і семінарів, що проводилися іншими навчальними і науковими закладами у 
2015 р., наведена у табл. 3.10. 

 
Таблиця 3.10. Участь науковців університету в роботі з’їздів, конференцій та 

семінарів, що проводилися іншими навчальними і науковими закладами у 2015 р. 
  

Далеке зарубіжжя Близьке зарубіжжя Навчально-
наукові та 

науково-дослідні 
інститути, 
регіональні 

навчальні заклади кі
ль
кі
ст
ь 
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ві
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й 

кі
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кі
ст
ь 

за
хо
ді
в перелік країн 
(кількість 
заходів) кі
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кі
ст
ь 

до
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ві
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й 

кі
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кі
ст
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за
хо
ді
в перелік 

країн 
(кількість 
заходів) В 
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аї
ні

 
(д
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ві
ді

/к
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ф

.) 

Вс
ьо
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
НДІ рослинництва, 
ґрунтознавства, 
біотехнологій та 
сталого природо-
користування 

12 9 

Австрія (2) 
Німеччина (2) 
Італія (2) 
Казахстан (1) 
Швеція (1) 
Латвія (1) 

40 13 

Словаччина 
(1) 
Польща (4) 
Білорусь (4) 
Болгарія (2) 
Росія (2) 
 

211/110 263 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
НДІ технологій та 
якості продукції 
тваринництва 

6 4 

Грузія(2) 
Великобританія 
(2) 

24 10 

Польща (2) 
Білорусь (3) 
Росія (1) 
Молдова (3) 
Словаччина 
(1) 

72/53 102 

НДІ здоров’я 
тварин 

15 6 

Казахстан (1) 
Японія (1) 
Канада (1)  
Півд. Африка (1)  
Німеччина (1) 
Австрія (1) 

35 18 
Росія (7) 
Польща (10) 
Білорусь (1) 

231/69 281 

НДІ економіки і 
менеджменту  

21 13 

Нідерланди (3) 
Мальта (2)  
Боснія і 
Герцоговина (2) 
Німеччина (1) 
Вірменія (2) 
Австрія (1) 
Угорщина (1) 
Греція (1)  

52 35 

Росія (11) 
Польща (18) 
Болгарія (1) 
Словаччина 
(4)  
Білорусь (1) 

190/144 263 

НДІ техніки, 
енергетики та 
інформатизації 
АПК 15 15 

Італія (1) 
Китай (1) 
Великобританія 
(2)  
Німеччина (3) 
Грузія (2) 

16 12 

Польща (4) 
Болгарія (1) 
Росія (3) 
Білорусь (4) 

104/26 135 

НДІ лісівництва та 
декоративного 
садівництва 

22 11 

Казахстан (1) 
США (2) 
Греція (3) 
Нідерланди (1) 
Німеччина(1) 
Австрія (2)  
Півд. Корея (1) 

16 10 

Молдова (2) 
Білорусь (6) 
Словаччина 
(1)  
Польща (1) 

63/34 101 

Гуманітарно-
педагогічний 
факультет 

14 13 

Німеччина (1) 
Великобританія 
(8)  
Ізраїль (1) 
Швейцарія (1) 
Півн. Кіпр (1) 
Нідерланди (1) 

11 11 

Чехія (3) 
Болгарія (1) 
Польща (4) 
Білорусь(2) 
Румунія (1) 

104/70 129 

Юридичний 
факультет 1 1 Латвія (1) - - - 19/11 20 

Факультет земле-
впорядкування 1 1 Греція (1) 1 1 Польща (1) 100/66 102 

Українська лабора-
торія якості і без-
пеки продукції АПК 

1 1 Казахстан (1) - - - 30/11 31 

Всього по 
університету  108 74 26 195 110 7 1124/594 1427 

ВП НУБіП України 
«Ніжинський агро-
технічний інститут» 2 2 Німеччина (1) 

Грузія (1) 6 6 

Росія (2) 
Польща (2) 
Білорусь (2) 
 

105/32 113 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВП НУБіП України 
«НДПІ стандарти-
зації і технологій 
екобезпечної та ор-
ганічної продукції» 

- - - 9 1 Білорусь (1) 12/4 21 

Всього 2 2 2 15 7 3 117/36 134 
Разом 110 76  210 117  1350/630 1561 

 
3.1.9. Науково-дослідна робота молодих вчених та студентів 

 
У звітному році діяльність Спілки молодих вчених була організована відповідно до 

Програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива-2020» на 2015 р. та 
спрямована на підвищення якості наукової роботи студентів, рівня захисту дисертаційних 
робіт; розвиток співробітництва з організаціями молодих вчених інших ВНЗ, наукових 
установ; участь молодих вчених і студентів у міжнародних грантах, програмах навчання і 
стажування з кордоном. 

23 квітня 2015 р. науково-дослідною частиною спільно з Радою молодих вчених в 
Університеті було організовано і проведено науково-методичний семінар «Перспективи 
участі молодих вчених у міжнародних грантах і програмах», де молоді вчені мали 
можливість ознайомитись з досвідом участі колег у міжнародних програмах і грантах, 
вимогами до оформлення документів та ін.  

Крім традиційних міжнародних та всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих 
столів молодими вченими університету з метою розвитку студентської наукової та 
інноваційної діяльності в НУБіП України, залучення молоді до роботи в студентських 
наукових гуртках було проведено IV «Фестиваль студентської науки - 2015». У фестивалі 
взяли участь представники близько 270 студентських наукових гуртків, які представляли 
діяльність гуртків в цілому та звітували за проведену роботу у 2014-2015 н.р. 

До Дня знань представниками студентського наукового клубу Університету було 
організовано виставку студентської наукової діяльності, де першокурсники могли 
ознайомитись зі здобутками, напрацюваннями та можливостями займатися науковою 
діяльністю в НУБіП України.  

Вдруге молоді вчені Університету брали активну участь у масовому науково-
просвітницькому заході «ScientificFun – наукові пікніки в Україні». Метою заходу є 
популяризація науки серед молоді та розвиток новітньої наукової еліти, створення 
території неформального спілкування науковців з молоддю. Командою Університету було 
продемонстровано принципи і основи дозиметрії, також учасники заходу мали можливість 
навчитися користуватися біосенсором «Флоратест» і побачити частину колекції кафедри 
паразитології та тропічної ветеринарії. 

З метою підвищення ефективності, якості наукових досліджень молодих вчених, 
обговорення актуальних проблем агропромислової й природоохоронної галузей та 
сприяння впровадженню результатів дослідницької роботи Спілкою молодих вчених 
Університету 29-31 жовтня 2015 р. було організовано і проведено ІІІ Міжнародну 
науково-практичну конференцію молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та 
природокористування», в якій взяли участь понад 200 молодих вчених, аспірантів, 
студентів Університету та представники з Німеччини, Польщі, Білорусі, Молдови та ін.  

У листопаді-грудні в Університеті був проведений І етап всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук МОН України 
у 2015-2016 н.р. 

Залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи починається з 2-го 
курсу шляхом закріплення їх за кафедрами Університету для написання курсових, 
дипломних та магістерських робіт. Понад 6000 студентів займались науково-дослідною 
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роботою у 289 наукових гуртках. На факультеті ветеринарної медицини – 34; факультеті 
землевпорядкування – 9; юридичному факультеті – 6; гуманітарно-педагогічному 
факультеті – 29; ННІ лісового і садово-паркового господарства – 20; факультеті 
тваринництва та водних біоресурсів – 18; ННІ післядипломної освіти – 3; механіко-
технологічному факультеті – 25; факультеті конструювання та дизайну – 15; 
агробіологічному факультеті – 20; факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології – 
12; економічному факультеті – 18; факультеті аграрного менеджменту – 3; ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбереження – 65; факультеті інформаційних технологій – 
3; факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК – 10. 

У 2015 р. аспірантами університету було отримано 31 патент та подано 44 заявки. 
Основні показники наукової роботи студентів представлено в табл. 3.11. 

 
Таблиця 3.11. Основні показники науково-дослідної роботи студентів 

 
Участь у 

виконанні НДР 
Виступили з доповідями на 

конференціях 
Навчально-наукові та 
науково-дослідні 

інститути, факультети, 
регіональні навчальні 

заклади 

з опла- 
тою 
праці 

без 
оплати 
праці 

міжнарод- 
них 

міжга-
лузевих 

у навчаль-
ному 
закладі 

Публіка-
ції 

НДІ рослинництва, 
ґрунтознавства, 
біотехнологій та сталого 
природокористування 

2 48 134 46 195 2 

НДІ технологій та якості 
продукції тваринництва 

- 32 10 - 151 52 

НДІ техніки, енергетики 
та інформатизації АПК 

- 87 217 241 346 719 

НДІ лісівництва та деко-
ративного садівництва 

16 12 3 - 79 95 

НДІ економіки і 
менеджменту  

- - 18 15 99 262 

НДІ здоров’я тварин 9 42 1 31 340 436 
Юридичний факультет 1 - 10 7 89 10 
Факультет 
землевпорядкування 

3 6 - 1 59 28 

Гуманітарно-
педагогічний факультет 

- 12 44 22 811 237 

УЛЯБП АПК  2 - 1 - - 7 
ВП НУБіП України 
«Ніжинський 
агротехнічний інститут» 

- 19 79 58 69 136 

 
Переможцями всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 756 стали студенти університету: 
Масалович Юрій – диплом ІІІ ступеня у галузі наук «Ветеринарна медицина»; Сімонова 
Леся – диплом ІІІ ступеня у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні»; 
Колесник Владислав – диплом ІІ ступеня у галузі наук «Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та ергономіка»; Голячук Ольга – диплом ІІІ у галузі наук «Математичні методи, 
моделі в економіці»; Дворнік Ніна, Антонова Майя – диплом ІІІ ступеня у галузі наук 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».  

Буркова Інна стала стипендіатом програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука – 
найбільшої приватної загальнонаціональної програми з підтримки талановитої молоді в 
Україні в галузі освіти та науки.  
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Залучення студентів, магістрів та аспірантів до міжнародного співробітництва 
шляхом підтримки їх участі у міжнародних наукових форумах, конференціях, сприяння 
встановленню особистих зв’язків з науковцями інших університетів, стажування у 
зарубіжних навчальних закладах, проведення презентацій результатів науково-дослідних 
робіт за кордоном є важливими умовами розвитку наукового потенціалу університету. 

 
3.2. Науково-інноваційна та інформаційно-консультаційна діяльність, 

впровадження в практику результатів досліджень 
 
Забезпечення підвищення ефективності виробничого потенціалу суб’єктів 

господарювання шляхом залучення нових знань і технологій у підприємницькі механізми 
їх розширеного продукування і комерційного використання є одним з основних завдань 
Університету. 

Згідно з цим головні пріоритети в інноваційній діяльності спрямовуються на 
реалізацію інтелектуальних інвестицій, які в комплексі з фінансовими і матеріальними 
ресурсами сприяють нарощуванню капіталізації сучасної навчально-наукової бази. 

Протягом останніх років відновлено повний цикл науково-дослідного процесу з 
випуском та відповідною оцінкою науково-технічної продукції, яка відповідає заданим 
науковим і практичним критеріям державного замовлення. 

У цій сфері успішно працюють Українська лабораторія якості та безпеки продукції 
АПК та Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогоспо-
дарської техніки і технологій. 

Впровадження наукових розробок вчених НУБіП України здійснюється з 
максимальним дотриманням відкритості та прозорості шляхом: 

− передачі Міністерству аграрної політики та продовольства України, 
Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади та 
організаціям науково-виробничих і науково-методичних рекомендацій з питань розвитку 
агропромислового та природоохоронного комплексу держави; 

− участі у розробці проектів законів України та нормативних актів, що 
регламентують діяльність агропромислового виробництва; 

− навчання спеціалістів для роботи в місцевих органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування; перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців – 
експертів-консультантів інформаційно-консультаційних служб; 

− методичної, інформаційної та комунікаційної підтримки діяльності 
інформаційно-консультаційних служб; 

− координації діяльності консультаційних служб та центрів; 
− інформаційно-консультаційного забезпечення потреб сільськогосподарських 

підприємств, об’єднань і організацій агропромислового комплексу та населення, у тому 
числі сільської молоді; 

− провадження інших видів діяльності, які становлять безпосередній практичний 
інтерес і відповідають законодавству. 

Потужного поштовху у запровадженні інноваційної моделі розвитку Університету 
надало створення Наукового парку «Стале природокористування та якість життя». 

Завдяки цьому вже в найближчій перспективі передбачається перейти на розробку 
науково-технічної та інноваційної продукції, що користується попитом і яку планується 
використовувати для капіталізації та комерціалізації підприємницької інфраструктури 
експериментально-виробничої бази відокремлених підрозділів університету. У цьому 
аспекті вирішальне значення буде приділено структурній перебудові та удосконаленню 
корпоративних і кооперативних взаємовідносин із суб’єктами ринку на основі 
виробництва продукції за наукоємними технологіями. 

Головним фактором підвищення дієвості напрацьованих інтелектуальних активів у 
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контексті співпраці наукового парку та інфраструктурних підрозділів НУБіП України є 
забезпечення ефективного використання майнового комплексу та земельного фонду, який 
нараховує понад 25 тис. га. Одним з основних напрямків діяльності НДГ, що забезпечить 
їх сталий розвиток і прибутковість, повинно стати розширення переробної галузі на 
сучасній інноваційній основі. Зокрема, необхідно ввести в дію на повну потужність млин, 
олійницю, автомат з реалізації молока, придбати та відновити холодильне обладнання для 
забійного та ковбасного цехів, обладнання для виготовлення кондитерських виробів, цех з 
переробки деревини. У 2015 р. отримані певні позитивні результати від переробної галузі. 
Виготовлено та реалізовано перші партії соняшникової олії у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція», щотижнево реалізуються ковбасні вироби, виготовлені у 
ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В.Музиченка», цехом з переробки 
деревини у «Боярській лісовій дослідній станції» отримано товарної продукції у 2015 р. на 
суму 110,1 млн грн.  

Інноваційним напрямом роботи НДГ є створення кооперативів та стартапів з 
вирощування овочевих, плодових та ягідних культур. Завдяки проведеній роботі на 
агробіологічному факультеті (декан Забалуєв В.О.) та факультеті захисту рослин, 
біотехнологій та екології (декан Доля М.М.) за активної участі економічного факультету 
(декан Діброва А.Д.) сформовані студентські загони для співпраці з НДГ з вирощування 
овочевих, фруктових та ягідних культур на взаємовигідній основі. В кожному НДГ на 
2016 рік заплановане розширення площ під посів овочевих культури для забезпечення 
власних потреб та столових НУБіП України високоякісною овочевою продукцією. У 
відділі інноваційної діяльності та трансферу технологій (начальник відділу 
Туринський В.М.) підготовлені бізнес-плани з вирощування та переробки овочів, а саме: 
виробництво моркви та столового буряка із застосуванням мікродобрив, гарбуза 
(олійного) на насіння, смородини, чорниць, грибів печериць, цукрової кукурудзи, зеленого 
горошку та кукурудзи на заморозку. Вже в найближчій перспективі планується перевести 
навчально-дослідні господарства на енергетично незалежне функціонування. 

Ведеться робота в рамках інноваційного проекту «Пілотна біогазова установка 
потужністю 1 МВт» на базі ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель», яка буде працювати на 
відходах від рослинництва і тваринництва. Фінансування проекту передбачається за 
рахунок коштів інвесторів від продажу квот на викиди у Королівстві Іспанія згідно з 
Кіотським протоколом. Отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертизи», 
висновок державної екологічної експертизи, дозвіл на виконання робіт від відповідних 
служб Королівства Іспанії. План заходів про початок реалізації проекту подано до 
Міністерства екології та природних ресурсів України для затвердження. 

У рамках Програми розвитку Національного університету біоресурсів і 
природокористування України на 2015-2020 рр. «Голосіївська ініціатива – 2020» відділом 
інноваційної діяльності та трансферу технологій було подано на отримання грантів такі 
проекти: 

1. Інноваційний проект «Високотехнологічний пілотний модуль з виробництва 
м’яса індиків на 240 тис. гол. на рік»; 

2. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль з виробництва молока – 
роботизована молочна ферма»; 

3. Інноваційний проект «Лінія поглибленої переробки молока, 10 т/добу»; 
4. Інноваційний лісопильний комплекс з промисловим виробництвом меблів; 
5. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль на 250 вівцематок комбіно-

ваного напряму продуктивності»; 
6. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль на 800 дійних кіз». 
 
Інноваційна продукція університету демонструється у навчально-виставкових 

павільйонах, на постійно діючій виставці наукових досягнень Університету та на 
пересувних тематичних виставках. 
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Наукові розробки вчених Університету в 2015 р. експонувались на: 
- міжнародній виставці рентабельного високоефективного сільського 

господарства «ІнтерАГРО-2015»; 
- національній спеціалізованій виставці «Україна аграрна-2015»; 
- міжнародній виставці «Агро-2015»; 
- спеціалізованій виставці аграрної техніки та обладнання «ExpoAgroTech-2015»; 
- спеціалізованій виставці сільськогосподарських тварин, ветеринарії та товарів 

для тваринництва «Animal EX-2015»; 
- спеціалізованій виставці відновлювальних джерел енергії «Біопаливо-2015»; 
- спеціалізованій виставці рибного господарства та рибальства «FishExpo-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Грибництво»; 
- національній виставці конярства та кінного спорту «Еквісвіт-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці автоматизації, управління, GPS і GIS 

технологій «Hi-Tech АГРО-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці з овочівництва, садівництва, 

виноградарства «Плодоовочевий форум»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Сад. Город. Урожай-2015», 
- міжнародній сільськогосподарській виставці «Фермер України-2015»;   
- міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології-2015»; 
- міжнародній виставці «Птахівництво-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Індустрія пива та безалкогольних 

напоїв-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «AGROEXPO-2015»; 
- міжнародній будівельній виставці «Comfort House Climate Design-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Consumer Electronics Expo-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці з виробництва, обробки, переробки та 

зберігання плодоовочевої продукції в Україні та СНД. Логістика та торгівля у 
плодоовочевій індустрії «Fresh Produce Ukraine»; 

- міжнародній спеціалізованій виставці енергозберігаючого обладнання та 
альтернативних джерел енергії «ISTWE»; 

- міжнародній агропромисловій виставці «Агрофорум-2015»; 
- міжнародній виставці «Екологічний стандарт якості та безпеки продукції – крок 

в майбутнє»; 
- міжнародній виставці «ЗНО-2015»; 
- міжнародній виставці «Освіта та кар’єра-2015»; 
- міжнародній спеціалізованій виставці «Олійно-Жирова Індустрія-2015» та ін. 

 
3.3. Навчально-науково-виробнича діяльність 

 
Стратегічне спрямування керівництвом Університету уваги навчально-дослідних 

інститутів, деканатів та випускових кафедр до практичної підготовки студентів позитивно 
вплинуло на виробничу діяльність навчально-дослідних господарств.  

Розташовані вони в різних кліматичних і ґрунтових зонах України: Полісся, 
Лісостеп та Степ, що є досить важливим для проведення наукових досліджень і 
впровадження їх результатів у виробництво, розширення знань студентів у сфері вивчення 
ґрунтових умов, ведення сільськогосподарського виробництва. 

Земельна площа всіх дослідних станцій і господарств у 2015 році становила 
25 601,1 га., у т.ч. с-г угідь – 6 672,1 га., з них ріллі – 5 424,9 га., лісів – 16 858 га.  

У господарствах Київського регіону – 22 589,4 га., у т.ч. с-г угідь – 4 438,3 га., з них 
ріллі – 3 877,8 га.   

У навчально-дослідних господарствах регіональних закладів освіти університету – 
3 011,7 га., у т.ч. с-г угідь – 2 233,8 га., з них ріллі – 1 547,1 га. 
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3.12. Земельний баланс дослідних станцій та навчально-дослідних господарств НУБіП України (станом на 01.01.2016 р.) 
 

  ВП НУБіП 
України 

«Агрономічна 
дослідна 
станція» 

ВП НУБіП 
України 

«Великоснітинське 
НДГ ім.  

О.В. Музиченка» 

ВП НУБіП 
України 

«НДГ 
«Ворзель» 

ВП НУБіП 
України 

«Боярська 
ЛДС» 

ВП НУБіП 
України 

«Немішаївсь-
кий коледж» 

ВП НУБіП 
України 

«Ніжинський 
АТІ» 

ВП НУБіП 
України 

«Заліщицький 
коледж ім. 

Є.Храпливого» 

Разом по 
НУБіП 
України 

Всього землі, га 1 128,0 2 960,0 569 17 932,4 848,7 1 052,0 1 111,0 25 601,1 
 в т.ч. с.-г. угідь 1058,5 2786 450 143,8 709,5 880,3 644 6 672,1 
   з них: ріллі 935,8 2495 404 43 517,9 740,2 289 5 424,9 
             сіножаті 33 161 30 49 4 8,3 - 285,3 
             пасовища 89 21 14 50 158 132 114 578,0 

сади, 
ягідники, 
багаторічні 
насадження 

1 - 2 2 29 - 241 275,0 

             перелоги - - - - - - - 0,0 
Ліс та захисні 
насадження 24 52 30 16458 20 8 266 16 858,0 

Ставки 5 24 18 13 19 - 1 80,0 
Під будівлями та 
садибами - 1 - 82,9 52 23 - 158,9 

Господарські шляхи - 18 - 14,5 13 - 22 67,5 
Під виробничими 
дворами  - 41 -  - - 23 64,0 

Болота - 35 - 79 3 140 - 257,0 
Кар’єри, кам’яні 
схили, яри - 2 - - - - 3 5,0 

Відкриті землі без 
рослинного  
покрову 

- - - - 4 - 110 114,0 

Інші землі 40 111 71 1141 29 - 42 1 434,0 
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Валове виробництво зернових і технічних культур у 2015 р. НДГ становило 
10 682 тонн, що на 4180 тонн більше у порівнянні з минулим роком. Найкращі результати 
отримані у ВП НУБіП «Великоснітинське НДГ ім. Музиченка»: валове виробництво 
зернових і технічних культур підвищилась з 3703 тонн (2014 р.) до 6 568 тонн (2015 р.).  
Збільшилось валове виробництво зерна: з 6180 тонн у 2014 р. до 10175 тонн. У ВП НУБіП 
України «Великоснітинське НДГ ім. Музиченка» та ВП НУБіП України «Агрономічна 
дослідна станція» на площі біля 50 га вирощено 200 тонн насіння супереліти та еліти 
озимої пшениці. Середня урожайність елітних посівів озимої пшениці у ВП НУБіП 
«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» становила 52,8 ц/га. Завдяки цьому 
господарства на 100% забезпечили себе насінням озимої пшениці. У 2015 р. зросла 
урожайність ярого ячменю на 68,8 % у порівнянні з 2014 р. та соняшнику – на 59 %. Було 
проведено повний комплекс агротехнічних заходів по вирощуванню кукурудзи на зерно 
та сої, але через несприятливі погодні умови не вдалося повністю реалізувати генетичний 
потенціал гібридів та сортів цих культур. 

У тваринництві результати за 2015 р. залишились практично на рівні 2014 р. Дещо 
зменшився надій на 1 фуражну корову та відповідно і валовий надій молока за рік.  Проте 
підвищився середньодобовий приріст ВРХ, валовий приріст зріс на 120 ц порівняно з 
2014 р. Залишається проблемою забезпечення господарств якісними кормами.  

Виручка від реалізації с.-г. продукції рослинництва становила 31784 тис грн., що на 
20 306 тис грн. більше порівняно з 2014 роком. Виручка від реалізації продукції 
тваринництва збільшилась на 5037 тис грн. і склала 23212 тис грн. У результаті за рахунок 
зароблених коштів у НДГ значно скорочена кредиторська заборгованість, що виникла за 
період 2012-2014 рр.: на 6167,6 тис грн. і становить на 01.12.2015 р. лише 2153,7 тис грн. 
Практично повністю ліквідували заборгованість ВП НУБіП України «Великоснітинське 
НДГ ім. О.В.Музиченка» та ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель». 

Підвищилась продуктивність праці. Виробництво валової продукції на 1 
працівника НДГ у 2015 р. становить 178 тис грн., що на 52% більше, ніж в 2014 році. 

У 2015 р. в НДГ відбулися позитивні зрушення щодо поліпшення технічного та 
технологічного оснащення виробництва. Так, ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 
ім. О.В.Музиченка» та ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» було 
придбано нової та відновлено непрацюючої техніки на суму біля 1000 тис грн.                            

Під урожай 2016 р. проведено сівбу озимих культур на загальній площі 1703 га, що 
на 249 га більше у порівнянні з 2014 р. 

У 2015 р. на базі ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ  
ім. О.В. Музиченка» реалізовано проект по вирощуванню часнику на загальній площі 
20 га. Ця робота буде продовжена у 2016 р. на  площі 16 га. 

Закладено фундамент під урожай наступного року – зорано на зяб 2917,7 га, що на 
550,7 га більше у порівнянні з 2014 р. 

Основними проблемами ВП НУБіП залишається брак коштів, що вимагає 
залучення інвестицій. Відсутність у навчально-дослідних господарствах статусу 
сільгоспвиробників, що не дозволяє користуватися  короткостроковими кредитами на 
забезпечення поточних технологічних операцій та довгостроковими кредитами для 
розвитку виробництва. 

Впродовж 2015 р. відділом інноваційної діяльності та трансферу технологій було 
продовжено формування бази даних інноваційних проектів, програм та бізнес-планів для 
навчально-дослідних господарств Університету. Проведено аналіз сучасного стану 
господарств та шляхів забезпечення їх сталого розвитку, сформульовано основні 
показники виробничо-фінансової діяльності на 2016 рік з урахуванням можливості 
впровадження інноваційних проектів та бізнес-планів. 

Разом з тим виробничо-фінансовий план і особливо природно-кліматичний 
потенціал навчально-дослідних господарств використовується не в повній мірі. 
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У першу чергу це стосується відсутності тісного зв’язку між закінченими науково-
дослідними розробками, що виконані співробітниками університету та їх практичним 
застосуванням на полях і фермах навчально-дослідних господарств. Як наслідок темпи 
запровадження сучасних технологій не відповідають потребам практичного навчання. 

Має  місце втрата зворотних контактів між частиною кафедр із базами практик, без 
яких не можливо визначити готовність студента до їх проходження з одночасним 
здійсненням корегування теоретичного навчання. Для виправлення зазначеного необхідно 
поєднати робочі програми виробничих практик з технологіями виробництва 
рослинницької та тваринницької продукції в навчально-дослідних господарствах. 

Крім цього в більшості випадків не здійснюється зарахування студента на реальні 
посади, їм не доручається виконання функціональних обов’язків працівників НДГ.  

В результаті чого, одна з головних цілей практичної підготовки залишається не 
досягнутою – студент не набуває досвіду автономної роботи, не здобуває належного рівня 
відповідальності за свою роботу та залишається поза межами виробничих процесів, що 
здійснюють в навчально-дослідних господарствах. 

Директорам навчально-дослідних інститутів, деканам відповідних факультетів, 
навчальній та науковій частині слід проаналізувати стан наукового супроводу діяльності 
навчально-дослідних господарств, як основи для практичної підготовки студентів та 
експертної оцінки комерційноспроможних інноваційних досягнень на їх базі і розробити 
комплексні програми з виробництва, первинної обробки, поглибленої переробки та 
маркетингу продукції рослинництва і тваринництва на 2016 рік. 
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4. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНОСТІ З ІНФОРМАТИЗАЦІЇ І 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

 
Діяльність професорсько-викладацького складу університету та підрозділів, що 

займаються вирішенням проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у навчальному процесі, науковій та інноваційній діяльності проводилась 
інформаційно-обчислювальним центром та факультетом інформаційних технологій у 
2015 р. за такими напрямами: 

- розбудова інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Університету 
(розширення, обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, підтримка магістральної 
оптоволоконної комп’ютерної мережі, розбудова локальних мереж в навчальних 
корпусах, підтримка базових серверів, супроводження програмного забезпечення, яке 
використовується в навчальній, науковій та адміністративній діяльності університету); 

- облаштування мультимедійною технікою лекційних аудиторій на факультетах 
Університету; 

- продовження впровадження в процес навчання студентів НУБіП України та 
регіональних ВНЗ електронних навчальних курсів та науково-методичних матеріалів, їх 
розташуванням на сервері з платформою дистанційного навчання Moodle та проведення 
он-лайн лекцій для студентів регіональних ВНЗ та навчально-консультаційних центрів 
викладачами НУБіП України з використанням відеоконференцсистеми; 

- підготовка та підвищення кваліфікації через систему підвищення кваліфікації 
викладачів НУБіП України щодо ефективного використання ІКТ у навчальному процесі 
(факультет інформаційних технологій); 

- впровадження дистанційних технологій навчання у очну та заочну форму 
навчання студентів та систему підвищення кваліфікації; 

- інформаційна підтримка процесів адміністративного управління; 
- підтримка офіційного веб-сайту НУБіП України та інноваційної системи 

інформування співробітників і студентів як університету, так і регіональних ВНЗ; 
- забезпечення навчальних лабораторій та структурних підрозділів комп’ютерною 

технікою, її обслуговування та ремонт; 
- забезпечення ефективної роботи локальної мережі та зв’язку з глобальною 

мережею Інтернет, розвиток телекомунікацій. 
Станом на 1 січня 2016 року парк комп’ютерів базового навчального закладу 

налічував 2559 одиниць. Забезпеченість підрозділів базового закладу університету станом 
на 1.01.2016 р. комп’ютерної технікою наведено в табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1. Забезпеченість підрозділів базового закладу університету комп’ютерної 

технікою станом на 1.01.2016 р. 
 

Підрозділи університету Кількість комп'ютерів 
станом на 1.01.2016 р. 

Наукова бібліотека 71 
ННІ лісового та садово-паркового господарства 158 
ННІ післядипломної освіти 68 
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 120 
Гуманітарно-педагогічний факультет 128 
Факультети механіко-технологічний та конструювання та дизайну  140 
Факультет ветеринарної медицини 145 
Факультет тваринництва та водних біоресурсів 151 
Факультети економічний та аграрного менеджменту 320 
Факультети землевпорядкування та юридичний 156 
Факультети захисту рослин, біотехнологій та екології та 
агробіологічний 154 
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Підрозділи університету Кількість комп'ютерів 
станом на 1.01.2016 р. 

Факультет інформаційних технологій 237 
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
(разом з УЛЯБП) 92 

Кафедра військової підготовки  49 
Адміністративна частина 536 
Навчально-дослідні господарства  34 
Всього по університету 2559 
 
 Необхідно зазначити, що протягом 2015 р. в університеті було списано 305  
морально застарілих та фізично зношених комп’ютерів (1998 – 2003 рр. випуску). 

Динаміка кількості комп’ютерів в базовому закладі, починаючи з 2005 р., 
представлено в табл. 4.2, а відповідна діаграма - на рис. 4.1 
 

Таблиця 4.2. Парк комп’ютерів базового закладу університету (за роками) 
 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
(на кінець року) 

Кількість комп’ютерів, шт. 2705 2793 2872 3000 2559 2254 

 
Рис. 4.1. Динаміка кількості компютерів базового закладу за 2006-2015 рр. 

 
Зменшення кількості комп’ютерів базового закладу у 2014-2015 рр. викликане тим, 

що було списано 746 (відповідно у 2014 р. – 441 шт., а у 2015 р. – 305 шт.) морально 
застарілих та фізично зношених комп’ютерів (1995 – 2003 рр. випуску). 

Необхідно зазначити, що на кінець 2015 р. комп’ютерний парк університету дуже 
різноманітний і включає комп’ютери, придбані з 2003 по 2015 рр. У табл. 4.3 перелічені 
основні технічні характеристики комп’ютерів в залежності від моделі процесорів, які в 
них встановлені.  
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Таблиця 4.3. Технічні характеристики комп’ютерної техніки  
базового закладу НУБіП України станом на 31.12.2015 р. 

 
Тип процесора Кількість, шт.  

PII-PIII з тактовою частотою до 1,2 ГГц 35 

PIII,  PIV, AMD PIII з тактовою частотою понад 1,2 ГГц 1227 
Процесори із тактовою частотою понад 1,2 ГГц та з 64-х розрядною 
архітектурою 

992 

Всього 2254 
 
Як видно з табл. 4.3 в університеті ще наявні комп’ютери, які були придбані до 

2006 р. Необхідно відзначити, що вони на сьогодні уже морально застаріли, деякі із них 
мають 100%-е фізичне зношення. Модернізація цих комп’ютерів не можлива, оскільки 
змінився стандарт конструкції материнських плат і, як наслідок, - стандарт системних 
блоків. Тому модернізація цих комп’ютерів неможлива із-за відсутності на ринку 
відповідних комплектуючих. На сьогодні в університеті залишається ще близько 200 
застарілих комп’ютерів, які слід списати у найближчий час.  

Комп’ютери, придбані після 2007 р., є основними комп’ютерами, які активно 
використовуються підрозділами університету, а також у навчальних комп’ютерних 
кабінетах. Ці комп’ютери можна модернізувати. Найефективнішим способом це можна 
зробити збільшивши на них об’єм  жорстких дисків та оперативної пам’яті. Це дасть 
можливість установити на них сучасне програмне забезпечення, яке з кожною новою 
версією потребує все більших ресурсів – як оперативної, так і зовнішньої пам’яті.   

Як видно з табл. 4.2 і 4.3 в базовому закладі університету налічується лише близько 
1200 комп’ютерів, які придбані починаючи з 2008 року і відповідають вимогам 
сьогодення. Це пояснюється тим, що у 2009, 2011–2015 рр. комп’ютери закуплялись лише 
за кошти, виділені для наукових досліджень і в невеликій кількості.  

Комп’ютери 2009-2015 рр. випуску (близько 530 шт.) на даний момент 
відповідають вимогам часу. Вони дозволяють установлювати та експлуатувати сучасне 
програмне забезпечення і, таким чином, ефективно вирішувати задачі навчання студентів, 
а також використовувати для роботи адміністративних служб Університету.  

Враховуючи, що за Положенням про дослідницький університет забезпеченість 
комп’ютерами повинна складати 3 студенти на 1 комп’ютер, а також, що за денною 
формою в базовому закладі навчається близько 10 тис. студентів, загальний парк 
комп’ютерів в базовому закладі повинна складати близько 3330 штук.  Якщо врахувати, 
що термін служби комп’ютера складає 7 років, то щорічно лише для підтримання 
вказаного комп’ютерного парку необхідно щорічно закупляти близько 500 комп’ютерів.  

Основне завдання університету - підготовка висококваліфікованих фахівців для 
аграрного сектору економіки, які здатні володіти комп’ютерною технікою на рівні 
сучасних вимог. Тому забезпеченість навчально-наукових інститутів комп’ютерною 
технікою, яка використовується саме у навчальному процесі, та збільшення кількості 
комп’ютерних класів для аудиторних занять та самостійної роботи студентів – є одним із 
основних завдань навчально-наукових інститутів та підрозділів, задіяних у інформатизації 
університету. Аналіз забезпеченості технікою комп’ютерних класів навчально-наукових 
інститутах і на факультетах та забезпеченість студентів комп’ютерною технікою станом 
на 31 грудня 2015 р. наведено у табл. 4.4-4.5.  
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Таблиця 4.4. Загальна кількість комп’ютерних класів в  
навчально-наукових інститутах і на факультетах Університету 

 

№ 
п/п 

Навчально-науковий 
інститут/факультет  

К-сть комп'ю-
терів в класі Розміщення в аудиторії 

16 106 корп.6 
13 102 корп.6 
1 102 корп.6 

17 103 корп.6 
12 120 корп.6 

1 
  
  
  
  
  

Факультети землевпорядкування та 
юридичний  

15 127 корп.6 
  Всього: 74 6 

11 220, корп. 11 
14 363,корп. 11 
8 34, корп. 7 

2 
  
  

Факультети механіко-технологічний та 
конструювання та дизайну  

10 317 корп. 11 
  Всього: 43 3 

16 209, корп.7 
8 25 корп.1 

3 
  
  

Факультет тваринництва та водних 
біоресурсів  14 2 корп.1 

  Всього: 38 3 
8 71 а, корп. 1 5 

  
Факультет харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК 30 359 корп.11 

  Всього: 38 2 
8 65, корп. 4 

12 30, корп. 2 
6 
  
  

Факультети захисту рослин, 
біотехнологій та екології та 
агробіологічний 10 14, корп. 2 

  Всього: 30 3 
28 309 корп.10 
14 311 корп.10 
12 509 корп.10 
25 609, корп.10 

7 
  
  

Факультети економічний та  
аграрного менеджменту 

15 612, корп.10 
  Всього: 94 5 

13 121 корп.1 
13 104 корп.1 
4 97 корп.1 

8 
  
  
  

ННІ лісового і садово-паркового 
господарства 

11 60 корп.1 
  Всього: 41 4 

25 213, корп.15 
30 214, корп.15 
15 225, корп.15 
17 233, корп. 15 
15 512, корп.10 
15 513, корп. 10 
18 608, корп. 10 
15 610, корп. 10 
15 614, корп. 10 
14 332, корп. 11 

9 
 
 
 
 
 

Факультет інформаційних технологій  
  
  
  

12 318, корп. 11 
  Всього: 191 11 

20 206, коп.15 а 
14 20, корп. 1 

10 
  
  

Гуманітарно-педагогічний факультет 
  
  13 19 корп.1 
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№ 
п/п 

Навчально-науковий 
інститут/факультет  

К-сть комп'ю-
терів в класі Розміщення в аудиторії 

  Всього: 47 3 
11 Факультет ветеринарної медицини  14 101а корп.12 
  Всього: 14 1 

14 325 корп.11 
14 330 корп.11 
8 329 корп.11 

12 
 
 
 

ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження 
  

8 13 корп.8 
  Всього: 44 4 

13 Навчальна лабораторія практичного 
навчання  10 

ВП НУБіП України 
«Великоснітинське НДГ 
ім. О.В.Музиченка» 

  В цілому по університету 659 44 
 
 Необхідно зазначити, що значна кількість комп’ютерів на факультетах 
використовується в наукових лабораторіях, де працюють науково-педагогічні працівники 
та студенти, які займаються науковою роботою, в першу чергу магістри. Загальна 
кількість комп’ютерів, встановлених в комп’ютерних класах та наукових лабораторіях і за 
якими працюють студенти, складає близько 1200 штук. 

Кількість комп’ютерних класів та комп’ютерів в них, а також забезпеченість 
комп’ютерною технікою (кількість студентів на один комп’ютер) в регіональних 
навчальних закладах станом на 31.12.2015 р. наведено у табл.  4.5. 

 
Таблиця 4.5. Забезпеченість комп’ютерною технікою регіональних навчальних 

закладів станом на 31.12.2015 року 
 

№ 
п/п Назва  

Кількість 
комп'ютерів, 

шт.  

Кількість 
комп'ютерних 

класів 

Кількість 
студентів на 
1 комп'ютер, 
студ/1 комп. 

1 ВП НУБіП України «Боярський коледж 
екології і природних ресурсів» 72 5 10,4 

2 ВП НУБіП України «Немішаївський 
агротехнічний коледж» 212 7 12,3 

3 ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 216 19 6,7 

4 
ВП НУБіП України «Бобровицький 
коледж економіки та менеджменту  
ім. О.Майнової» 

76 6 6,8 

5 ВП НУБіП України «Заліщицький 
аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 124 8 8,1 

6 ВП НУБіП України «Ірпінський 
економічний коледж» 240 17 5 

7 ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут» 248 22 6,8 

8 ВП НУБіП України «Мукачівський 
аграрний коледж» 128 7 8,3 

  Всього: 1516 107 9,1 
 
Забезпеченість комп’ютерною технікою навчально-дослідних господарств 

наведено у табл.  4.6. 
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Таблиця 4.6. Забезпеченість комп’ютерною технікою  
навчально-дослідних господарств 

 
№ 
п/п Назва  Кількість 

комп'ютерів, шт.  
Віком до 
3-х років 

Старіші 
3-х років 

1 
ВП НУБіП України «Великоснітинське 
навчально-дослідне господарство  
ім. О.В.Музиченка» 

9 4 5 

2 ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція» 7 5 2 

3 ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 
господарство «Ворзель» 6 - 6 

4 ВП НУБіП України «Боярська лісова 
дослідна станція» 6 2 4 

  Всього: 28 11 17 
 
В цілому по університету (базовий навчальний заклад та регіональні навчальні 

заклади) з урахуванням усього комп’ютерного парку забезпеченість складає приблизно 
5,5 студентів/1комп.   
 

Працездатність комунікаційної системи університету забезпечують сервери, на 
яких встановлено таке програмне забезпечення: 

- операційні системи Windows 2003 Advanced Server (у наявності 6 серверних 
ліцензій) та Windows Server 2008; 

- Microsoft SQL Server 2000 (у наявності 1 ліцензія); 
- 12 серверів на вільному програмному забезпеченні Unix Free BSD та  Linux. 

На більшості робочих комп’ютерів встановлено Windows XP Professional (у 
наявності 400 клієнтських ліцензій). 

Крім того, у 2015 р. університетом було придбано ліцензію терміном на 1 рік, яка 
дозволяє встановлювати програмні продукти компанії Microsoft на необмежену кількість 
комп’ютерів університету. 

Для роботи із документацією, перекладанням та розпізнаванням паперових 
документів використовується ABBYY FineReader 7.0 Office (у наявності 2 ліцензії), а 
також програмне забезпечення, яке поставлялось разом із сканерами. 

Проте до цього часу на значній кількості комп’ютерів використовується не 
ліцензійне ПЗ. Так, для навчання студентів у комп’ютерних класах необхідно придбати 
ліцензії (або перейти на аналогічне вільне), в першу чергу, на пакети автоматизованого 
проектування. Для інженерних факультетів бажано закупити Math Cad, AutoCad - 
необхідно близько 100 ліцензій, ArchiCad, Mathab, LabView – по 25 ліцензій  

Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для проведення 
навчальних занять на комп’ютерній техніці, встановленій у комп’ютерних класах, 
наводиться у табл. 4.7. 

 
Таблиця 4.7. Орієнтовний перелік програмного забезпечення,  необхідного для 

проведення занять у  комп’ютерних класах 
 

№ п/п Назва програмного продукту Необхідна кількість ліцензій 
1.  Adobe Acrobat Reader 525 
2.  MathCad 100 
3.  Maple 5 15 
4.  MathLab 25 
5.  MultySim та ElectronicsWorkBanch по 50 
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Існує проблема використання антивірусного програмного забезпечення для захисту 
робочих станцій та серверів, в якості якого до недавнього часу використовувались 
програмні продукти Лабораторії Касперського. З 2015 р. діє заборона на його 
використання на території України. В той же час заміни його іншим продуктом не 
вдається із-за слабкої функціональності останніх.  

Протягом звітного року продовжувалась організаційна робота з питань легального 
використання програмного забезпечення: Підрозділи університету проводили роботу з 
пошуку вільного ПЗ на заміну комерційному, яке можна використовувати у навчальному 
процесі та науковій діяльності.  

 

Сучасна телекомунікаційна мережа університету на основі оптоволоконного 
кабелю та технології Wi-Fi будувалась протягом 2005-2013 рр. Основними етапами 
побудови були: 

- 2005-2006 рр. - побудова оптоволоконної мережі до навчальних корпусів №№ 1, 
1а, 2 та гуртожитків №№ 2, 10, 11, 12; 

- 2006 рік - введення в експлуатацію зали для проведення лекційних занять на 
регіональні навчальні заклади в режимі відеоконференції та початок постійного 
проведення цих занять;  

- 2009-2010 рр. - побудова оптоволоконної мережі до навчальних корпусів №№ 4, 
5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 та гуртожитків №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 

- 2011 р. - побудова оптоволоконної мережі між навчальним корпусом №6 та 
гуртожитком №4. 

- 2012-2013 рр. - введено в дію підмережу за Wi-Fi-технологією з вільним 
доступом користувачів до Інтернету. 

Крім того, протягом зазначеного періоду розширювались та будувались 
комп’ютерні мережі в навчальних корпусах та гуртожитках. 

На кінець 2015 р. комп’ютерна мережа університету: 
− об’єднує 15 навчальних корпусів та 14 гуртожитків з пропускною здатністю 

каналу 1Гбіт.с до кожної будівлі(з можливістю розширення до 10 Гбіт/с), близько 250 
комутаторів різних рівнів, маршрутизуюче та серверне обладнання; 

− близько 80 км кабельних локальних мереж в навчальних корпусах;  
− доступ до Інтернету  з пропускною здатністю 1 Гбіт/с зарубіжного трафіка; 
− мережа Wi-Fi покриття з вільним доступом («FreeInet»): покриття  в читальних 

залах навчальних корпусів;   
− Електронна пошта (персональна в домені @nubip.edu.ua та службова в домені 

@twin.nubip.edu.ua); 
− DNS-сервери; 
− система відеоконференцзв’язку для проведення лекційних занять на 

8 регіональних навчальних закладів; 
 

Підтримку телекомунікаційної інфраструктури університету покладено на відділ 
телекомунікаційного забезпечення. Необхідно зазначити, що в результаті пожежі в 
навчальному корпусі №3 у 2013 р. телекомунікаційний вузол прийшлось перенести в 
навчальний корпус №10, а оптичні кабелі підключити за аварійною схемою, що, в деяких 
випадках, призводить до втрати працездатності деяких її сегментів. У цьому режимі 
система працює до цього часу. Перевести її в нормальний режим (на топологію «зірка») 
можна буде лише після відновлення телекомунікаційного вузла у навчальному корпусі 
№3. 

Для забезпечення навчального процесу та наукових досліджень у 2015 р. послуги 
доступу Інтернету надавав провайдер ТОВ «УКРКОМ», який забезпечував з пропускною 
здатністю каналу 1 Гбіт/с у зарубіжному сегменті Інтернет. На 2016 р. пропускну 
здатність основного Інтернет-каналу планується залишити 1 Гбіт/с.  

mailto:@nubip.edu.ua
mailto:@twin.nubip.edu.ua);
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Крім того, для безперебійного проведення дистанційного лекційних занять в 
регіональних навчальних закладах та безперебійної роботи адміністративних служб, 
забезпечення зв’язку (комп’ютерного і телефонного) з Українською лабораторією якості 
та безпеки продукції АПК використовувався резервний канал передачі даних з 
пропускною здатністю до 100 Мбіт/с українського трафіку та до 20 Мбіт/с зарубіжного 
(постачальник послуги ТОВ «Науково-виробнича фірма «ВОЛЗ»). Всі комп’ютери, які 
були підключені до комп’ютерної мережі університету, мають доступ і до мережі 
Інтернет. Динаміка зростання споживання Інтернет-трафіку підрозділами університету  за 
останні роки показано в табл. 4.8. та на рис. 4.2.  

 
Таблиця 4.8. Динаміка споживання Інтернет-трафіку підрозділами університету 

 
Роки 2010 2011 2012 2013 2015 

Пропускна здатність Інтернет-каналу, 
Мбіт/с 27 130 270 310 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Динаміка використання Інтернет-трафіка підрозділами базового закладу  
 
Як видно, споживання Інтернет-трафіку з 2010 по 2015 р. збільшилось у 300 разів. 
У 2015 р. центром інформаційно-комунікаційного та програмного забезпечення 

виконувалась підтримка комп’ютерних мереж, програмного забезпечення та підключення 
до мережі Інтернет у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» та ВП НУБіП 
України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка». Провайдером Інтернет-послуг 
виступала компанія мобільного зв’язку «Інтертелеком». Зв'язок виконується за 
технологією CDMA. Пропускна здатність каналів – до 400 Кбіт/с. Крім того, в 
господарстві також надається послуга з доступу до Інтернету місцевим провайдером 
«Фастів-нет» по кабельній мережі пропускною здатністю 15 Мбіт/с. Послуги з доступу до 
Інтернету для ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» надає компанія 
«FreshTel» з пропускною здатністю каналу 1 Мбіт/с. 

 
Важливе місце в роботі служби займала підготовка до впровадження системи 

електронного документообігу. З цією метою було сформовано та продовжувалась 
підтримка електронних поштових скриньок в доменах @nubip.edu.ua та  
@twin.nubip.edu.ua для всіх рівнів управління підрозділами університету: ректорат – 
директорат/деканат – кафедра, та впроваджено систему електронного обміну 
кореспонденцією між цими підрозділами. Університету. Протягом поточного року 
впроваджувались нові поштові скриньки у відповідності із зміною організаційної 
структури Університету. На сьогодні домені @nubip.edu.ua для науково-педагогічних 
працівників та працівників адміністративної частини запровадження та підтримується 
близько 2000 поштових скриньок. 

mailto:@nubip.edu.ua
mailto:@twin.nubip.edu.ua
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Використання відеоконференцсистем та телекомунікаційних технологій на основі 

них проводиться в університеті з 2006 р. У липні 2006 р. було запущено першу лекційну 
залу (аудиторія №68 корпусу №3), обладнану відеоконференцсистемою Polycom, а в 
2007 р. – аудиторію №228 навчального корпусу №10 з обладнанням Sony PSP1. Основні 
напрями використання відео конференцій – проведення лекційних занять для студентів 
регіональних навчальних закладів, підтримка міжнародних навчальних програм, зокрема 
навчального семінару студентів між НУБіП України та університетом Вагенінген, 
забезпечення участі науковців університету у міжнародних Web-конференціях, підтримка 
адміністративної діяльності, зокрема дистанційна атестація педагогічних працівників 
регіональних навчальних закладів. На сьогодні щорічно на регіональні навчальні заклади 
транслюється  від 800 до 1000 годин лекцій. 

 
У 2015 р. відділ телекомунікаційного забезпечення виконував технічну 

експлуатацію мультимедійних аудиторій, оснащених відеоконференцсистемою, та 
організацію зв’язку із регіональними навчальними закладами університету для 
проведення відео трансляції лекцій. Трансляція проводилась із аудиторії №229 
навчального корпусу №11 та №228 навчального корпусу №10. Зв’язок виконувався по 
Ethernet-мережі і дозволяв двостороннє спілкування між лектором та студентами з 
віддалених аудиторіях. За звітний рік було виконано супроводження лекційних занять 
протягом 800 годин. Відеотрансляція лекцій проводилась на такі навчально-інформаційно-
консультаційні пункти і відокремлені підрозділи Університету: Мукачівський аграрний 
коледж; Бобровицький коледж економіки і менеджменту; Заліщицький аграрний коледж; 
Бережанський агротехнічний інститут; Ірпінський економічний коледж; Ніжинський 
агротехнічний інститут. 

 
Завданням відділу телекомунікаційного забезпечення у 2015 р. було розбудова і 

підтримка локальних мереж в навчальних корпусах університету, магістральної мережі, а 
також забезпечення структурних підрозділів університету телекомунікаційними 
сервісами. 

За 2015 рік: 
− підключено (та виконано перенесення комп’ютерів в інші приміщення) близько 

110 комп’ютерів; 
− підтримувалась робота телекомунікаційної інфраструктури (оптичні кабельні 

мережі, активне телекомунікаційне обладнання – маршрутизатори і комутатори, сервери); 
− підтримувалась робота Wi-Fi зони з вільним доступом (створена згідно з 

наказом ректора від 14.12.2012 р. № 1134, та охоплює гуртожиток для приїжджих; 
читальні зали філій бібліотек у навчальних корпусах №№ 4, 1, 6, 10, 11, 12; вестибюлі 
навчальних корпусів №№ 2, 7, 8, 10; 

−  виконувалась підтримка доступу кафедр до зовнішніх телекомунікаційних 
ресурсів (наприклад, кафедра біржової діяльності до електронної біржі, кафедра 
автоматизації до телеметричної системи Калинівського тепличного комбінату, свинарника 
у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» тощо); 

− забезпечено проведення близько 800 годин лекційних занять на регіональні 
навчальні заклади в режимі відеоконференції; 

− виконувався монтаж, налагодження та обслуговування локальних мереж у 
навчальних корпусах Університету; 

− виконувався монтаж та налагодження мультимедійного обладнання в лекційних 
аудиторіях.   
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Монтаж мультимедійного обладнання в лекційних аудиторіях 
За звітний період працівниками інформаційно-обчислювального центру було 

встановлене аудіо- та відеообладнання в 32 навчальних аудиторіях Університету. Це такі 
аудиторії з відповідним оснащенням:  

− аудиторія 69 навчального корпусу № 1 (зала засідань вченої ради) – оснащена 
відеопроектором, екраном зворотної проекції, системою озвучування, до складу якої 
входять підсилювач, 4 мікрофони та 8 акустичних систем; 

− аудиторії № 222 навчального корпусу № 6, № 232, №233 навчального корпусу 
№ 10, №202 навчального корпусу № 11 - оснащені відеопроектором, проекційним екраном 
розмірами 3*2,2 м, системою озвучування, до складу якої входять підсилювач, 1 мікрофон 
та 6 акустичних систем; 

− аудиторії № 231 навчального корпусу № 15 - оснащена відеопроектором, 
інтерактивною дошкою системою озвучування, до складу якої входять підсилювач, 2 
мікрофон та 6 акустичних систем; 

− аудиторії № 231 навчального корпусу № 10 - оснащена відеопроектором та 
інтерактивною дошкою; 

− аудиторії №33 навчального корпусу № 4, № 53 навчального корпусу № 2, 
№112 навчального корпусу № 6, №231 навчального корпусу № 6, №№ 309, 409, 425, 510, 
511, 512, 607, 609, 614 навчального корпусу № 10 - оснащені мультимедійним проектором 
та проекційним екраном; 

− аудиторії № 307, № 412 навчального корпусу № 10, №№ 14, 34, 35, 36, 49, 50, 
51, тир корпусу кафедри військової підготовки - оснащені відеопроектором, проекційним 
екраном та системою озвучування з активними акустичними системами, що дозволяє 
транслювати зображення та звук з комп’ютера; 

− аудиторії № 87 навчального корпусу № 1, № 37 навчального корпусу №4 - 
системою озвучування підсилювачем, мікрофоном та 6 акустичними системами, 
відеопроектори та екрани деканати встановили цих аудиторіях власними силами; 

Головними емітентами коштів для оснащення аудиторій були ННІ післядипломної 
освіти та кафедра військової підготовки.  

 
Використання інформаційної техніки у навчальному процесі та 

адміністративному управлінні університетом 
Автоматизація адміністративних процесів. Одним з завдань центру 

інформаційно-комунікаційного і програмного забезпечення є комп’ютерне та 
інформаційне забезпечення адміністративної діяльності університету. В цьому напрямку 
працювали відділ обслуговування комп’ютерної техніки, відділ програмного забезпечення 
та відділ телекомунікацій. Основні напрямки діяльності відділів: 

- супровід та підтримка комп'ютерної мережі бухгалтерії; 
- супровід програми бухгалтерського обліку «1С-бухгалтерія»; 
- супровід програми електронної звітності «Бест-звіт», «Медок»; 
- супровід системи електронних платежів «Клієнт-Казначейство»; 
- супровід системи оприлюднення використання публічних коштів на порталі «E-

Data»; 
- налагодження системного та прикладного програмного забезпечення; 
- обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки для підрозділів університету; 
- обслуговування аудіо-візуальних комплексів в ауд. 221а та ауд.228 навчального 

корпусу №№10, ауд. 69 навчального корпусу № 1; 
- монтаж мультимедійного обладнання в лекційних аудиторіях; 
- підтримка телекомунікаційної інфраструктури університету (оптична кабельна 

мережа, активне телекомунікаційне обладнання, сервери та відповідне серверне 
програмне забезпечення); 
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- монтаж, налагодження та обслуговування локальних мереж у навчальних 
корпусах Університету; 

- підтримка Wi-Fi – зон у навчальних корпусах та філіях бібліотеки;  
- підтримка «адміністративного порталу» університету; 
- підтримка зовнішньої телекомунікаційної системи (web-сервер, поштова 

система, шлюзи доступу, міжмережевий екран); 
- підтримка системи нормативних документів «Ліга-закон» на 1-е локальне місце 

та мережевої версії на 25 одночасних підключень; 
- підтримка сервера доступу до єдиної бази освіти «ЄДБО»; 
- підтримка працездатності комп’ютерної техніки приймальної комісії; 
- підтримка обладнання для проведення відеоконференцій; 
- супроводження проведення лекційних занять в режимі відеоконференцій.  
 
Інформаційні підсистеми адміністративного управління університетом 
Підсистема управління фінансами, бухгалтерського обліку та кадрового 

забезпечення реалізовані на базі програмного забезпечення «1С». При цьому в єдину 
систему поєднано процеси роботи з банком (Державним казначейством), оплати за 
госпрозрахункові послуги, проходження товарів через склад, матеріальний облік, облік 
нерухомого майна, нарахування заробітної плати, управління організаційною структурою 
та кадровим забезпеченням. 

Підсистема подачі звітності в державні органи в електронній формі виконується 
через систему електронного документообігу «М.Е.ДОК». Звіти надаються до пенсійного 
фонду, Державного комітету статистики, державної податкової адміністрації. 

Впровадження системи електронних платежів «Клієнт – Казначейство», призначена 
для безпаперової та оперативної оплати за продукцію та послуги, що закуповуються 
Університетом. Система впроваджується Державною казначейською службою України. 
На сьогодні вже виконуються електронні платежі за окремими рахунками. 

Впровадження системи оприлюднення використання бюджетних коштів. З 
27 жовтня 2015 р. вступив в силу Закон «Про оприлюднення використання бюджетних 
коштів державними установами та організаціями» на порталі http://e-data.gov.ua. З 
листопада  2015 р. університет працює в цій системі. 

Комп’ютерна правова нормативна база «Ліга-Еліт». У 2015 р. відділ 
обслуговування комп’ютерної техніки та телекомунікаційних систем продовжував 
супровід комп’ютерної правової нормативної бази «Ліга-Еліт», яка використовується 
студентами юридичного факультету та підрозділами адміністративної частини 
університету. Була інстальована нова версія Ліга-Закон Підприємство 9.0. 

 

Супровід роботи приймальної комісії університету. В поточному році 
працівниками відділу програмного забезпечення виконувався супроводу роботи 
приймальної комісії на ОС «Бакалавр», «Магістр». Особливістю роботи приймальної 
комісії у звітному році було те, що секретарі комісій працювали через мережу Інтернет із 
Єдиною базою освіти в он-лайн режимі. Тому надзвичайно важливо було забезпечити 
безперебійну роботу комп’ютерної мережі та телекомунікаційного обладнання 
університету.  

 
Робота відділу обслуговування комп’ютерної техніки та відділу програмного 

забезпечення. Відділ відповідає за обслуговування, налагодження та ремонт 
комп’ютерної техніки у адміністративній частині та структурних підрозділах 
університету, за підтримку програмного забезпечення, яке використовується 
адміністративною частиною університету. У 2015 р. вищезазначеними відділами були 
виконані такі роботи: 

 

http://e-data.gov.ua
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• проведено ремонт різного ступеню складності та відновлено програмне на 
понад 180 комп’ютерах;  

• підтримувалось програмне забезпечення: системи фінансового обліку «1С»; 
подачі звітності в державні органи в електронній формі; системи «Ліга-Закон»; системи 
антивірусного захисту «Антивірус Касперського»; 

• підтримка та адміністрування сервера документоорієнтованої СУБД «Lotus 
Domino Server»; адміністративного порталу з сервісами: дошка оголошень, дошка 
повідомлень, база нормативних документів університету, база стандартів освіти, база 
навчально-методичних комплексів, база внутрішніх наказів, база вхідної/вихідної 
кореспонденції, дискусійний клуб, службова електронна пошта; 

• підтримувалась робота комп’ютерів приймальної комісії та доступу до єдиної 
бази освіти; 

• супроводжувалась робота операційних систем на 12 серверах університету 
Windows server 2003; Linux; Unix FreeBSD.  

Протягом поточного року було виконано значні роботи з вдосконалення 
адміністративний порталу (Intranet) університету. Мета запровадження: вироблення у 
працівників університету навичок роботи з електронними матеріалами та підготовка до 
впровадження системи електронного документообігу.  

 
У поточному році підтримувались такі інформаційні ресурси: 

- «Електронна дошка оголошень НУБіП України»; 
-  дошка оперативних повідомлень;  
- база навчальних і навчаючих програм для використання в навчальному 

процесі, розроблених на кафедрах університету; 
- «База загальноуніверситетських наказів», в якій зберігаються накази на 

відрядження, загальні та студентські накази; 
- база «Нормативні документи НУБіП України», де розміщені внутрішні 

документи, які регламентують роботу підрозділів і служб університету; 
- база «Вхідної і вихідної кореспонденції»; 
- база стандартів освіти, у якій розміщені освітньо-кваліфікаційні 

характеристики та освітньо-професійні програми ОС «Бакалавр», «Спеціаліст» та 
«Магістр» з тих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті. 

- база наказів та бази вхідної-вихідної кореспонденції; накази (доручення, 
розпорядження) у базу можна вносити окремо по пунктах, вказувати відповідального за 
виконання кожного пункту, а також на підставі звітів виконавців контролювати стан 
виконання кожного пункту наказу. У будь-який момент часу можна отримати звіт про 
стан виконання наказів за вказаний термін до дати його завершення. Але не дивлячись на 
такі можливості адміністративного порталу, який розроблений силами працівників 
інформаційно-обчислювального центру, на порядок дня постало питання про 
впровадження в університеті повномасштабної системи електронного документообігу.  

Для вирішення цієї задачі було проведено дослідження програмного забезпечення, 
яке існує на сьогодні на ринку. Одним із можливих варіантів вирішення цієї проблеми є 
використання програмного забезпечення «Оптіма-WorkFlow», «Галактика» або 
«Канцлер», які побудовані на технології автоматизації процесів. В рамках дослідження 
було встановлено, що майбутня система документообігу має включати такі підсистеми: 

- управління рухом документів адміністративної частини; 
- управління навчальним процесом; 
- управління фінансовими документами; 
- управління бюджетним процесом.  
У зв’язку із відсутністю фінансування робота зупинилась на стадії формування 

завдання для розробки проекту. Було розроблено концепцію розвитку інформаційних 
технологій в університеті на 2015 рік та до 2020 року. 
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Програмне забезпечення «Автоматизована система управління вищим 

навчальним закладом» 
АСУ «Вищий навчальний заклад» призначена для автоматизації процесів 

управління навчальною роботою та контингентом студентів деканатами та навчальною 
частиною, а також поселенням студентів у гуртожитки та контролю оплати за 
проживання. Придбана університетом у кінці жовтня 2015 р. Закуплено ліцензію на 
використання системи на 30 робочих місцях (служби проректора з навчальної і виховної 
роботи, деканати, планово-фінансовий відділ, відділ кадрів). В комплект постачання 
входить 2 модулі: «Деканат» та «Студентське містечко». Система знаходиться на стадії 
впровадження. Впровадження першої черги заплановано з лютого 2016 р. Розширення 
системи до рівня кафедр – на 2016-2017 рр. 

 
Робота відділу розробки і підтримки сайту НУБіП України 
Головним завданням відділу є розвиток та підтримка офіційного web-сайту 

університету www.nubip.edu.ua . 
Нова редакція сайту університету була розроблена та впроваджувалась протягом 

2008-2010 рр. Технічна частина сайту (сервер, операційна система, система управління 
контентом) підтримується відділом розробки та підтримки сайту НУБіП України.  

Структура сайту була затверджена на ректораті університету. Відповідальність за 
наповнення сайту контентом покладено на служби проректорів, директорів навчально-
наукових інститутів, деканів факультетів, керівників структурних підрозділів та 
затверджено наказом ректора «Про наповнення Веб-сайту НУБіП України» №1226 від 
05.11.2015 р. З відповідальними за наповнення сайту було проведено навчання, кожен 
відповідальний від структурного підрозділу отримав окремий логін для входу в систему 
адміністрування.   

Протягом звітного року відділом були виконані такі роботи: 
• підтримувався web-сервер університету (інженерно-технічна частина), до складу 

якої входять: ОС UNIX Free BSD; ПЗ web-вебсервера Apach; система управління 
контентом Drupal; сайт університету www.nubip.edu.ua (україно- та англомовна версії); 

• підтримувався Науковий журнал «Наукові доповіді НУБіП України» 
http://nd.nubip.edu.ua/; Тематична спрямованість журналу — висвітлення результатів 
наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, 
якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, 
лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації 
сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, 
аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.  

 
Електронне навчально-інформаційне середовище 
Для підтримки дистанційного навчання та запровадження дистанційних технологій 

навчання в університеті створено та постійно поповнюється електронне навчально-
інформаційне відкрите середовище (рис. 4.3). Метою його створення є: 

− організація відкритого науково-освітнього середовища на базі використання 
сучасних комп'ютерних технологій; 

− консолідація інформаційно-освітніх ресурсів, активне залучення науково-
педагогічних працівників, аспірантів та студентів НУБіП України до створення та 
гармонізації наукового знання засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

− об'єднання інформаційно-освітніх ресурсів, накопичених науково-дослідними 
інститутами і освітніми установами. 

http://www.nubip.edu.ua
http://www.nubip.edu.ua
http://nd.nubip.edu.ua/;
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Вміст такого електронного середовища використовується у навчальному процесі, 
системі підвищення кваліфікації, для самоосвіти, з метою організації консультування та 
дорадництва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
б) 

 
 

Рис. 4.3. Структурні схема електронного навчально-наукового інформаційного 
середовища 

До ресурсів електронного навчально-наукового інформаційного середовища 
НУБіП України входять: 

- Наукові статті НПП НУБіП України http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Наукові статті магістрів НУБіП України http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Автореферати дисертацій, захищених в НУБіП України 

http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Матеріали конференцій НУБіП України http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Дипломні роботи магістрів НУБіП України http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Методичні матеріали на підтримку навчального процесу НУБіП України 

http://elibrary.nubip.edu.ua, http://moodle.nubip.edu.ua; 
- Опис відкритих електронних навчальних курсів НУБіП 

http://elibrary.nubip.edu.ua; 

http://elibrary.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://moodle.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
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- Електронні навчальні курси НПП НУБіП України http://moodle.nubip.edu.ua; 
- Дистанційна самоосвіта http://agrowiki.nubip.edu.ua; 
- Стандарти (Кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ) http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Гармонізовані (доповнені коментарями експертів НУБіП України та 

посиланнями на внутрішні та зовнішні ресурси) стандарти http://agrowiki.nubip.edu.ua;  
- Патенти НУБіП України http://elibrary.nubip.edu.ua; 
- Тематичні практико-орієнтовані інформаційні статті http://agroua.net ; 
Робота сайту http://agrowiki.nubip.edu.ua базується на використанні вікі-двигуна, що 

дозволяє організувати відкрите наповнення наукових інформаційних ресурсів та 
створення онтології аграрного та природоохоронного спрямування.  

Метою створення цього сайту було: спільне створення та  гармонізація наукових 
знань; зібрання колекцій тематичних безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх 
ресурсів; опанування нових інформаційних технологій; опанування  нових організаційних 
форм навчальної діяльності; консультування, самоосвіта, співпраця студентів.  

 

Електронні ресурси, які підтримуються іншими підрозділами університету  
Навчально-інформаційний портал http://moodle.nubip.edu.ua/ та 

http://elearn.nubip.edu.ua - (створений та підтримується факультетом інформаційних 
технологій). Робота порталу організована на основі використання платформи 
дистанційного навчання Moodle. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning 
Environment).. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, 
ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути представлений у вигляді 
різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний 
посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне 
тестування. 

 

Електронні ресурси Наукової бібліотеки. Сайт бібліотеки 
http://library.nubip.edu.ua/ та http://dspace.nubip.edu.ua - знайомлять відвідувачів з 
напрямками роботи бібліотеки та забезпечує доступ до: 

а) електронного каталогу, який працює на базі програмного забезпечення Irbis-64. 
Доступ до каталогу здійснюється з комп’ютерів усіх філій бібліотеки; 

б) web-доступ до електронного каталогу – дозволяє переглядати каталог 
бібліотеки через мережу Інтернет; 

в) доступ до повнотекстових електронних навчальних та методичних матеріалів. 
 

Відеопортал http://video.nubip.edu.ua/. Для оприлюднення відеоінформації 
факультетом інформаційних технологій було розроблено сайт http://video.nubip.edu.ua/, 
який підтримується працівниками цього ж факультету. 

 

Відеоконференцсервер http://vcf.nubip.edu.ua (створений та підтримується 
факультетом інформаційних технологій). Основне завдання – забезпечення відеозв’язком 
керівників структурних підрозділів університету для проведення нарад. Дозволяє 
підтримувати одночасно до 250 користувачів.  

 

Інституційний репозиторій http://elibrary.nubip.edu.ua/ (створений та 
підтримується факультетом інформаційних технологій). До репозиторію увійшли наукові 
статті науково-педагогічних працівників університету, матеріали конференцій, 
проведених в університеті, автореферати дисертацій, захищених в НУБіП України, 
наукові статті та дипломні роботи магістрів, методичні матеріали на підтримку 
навчального процесу, опис відкритих електронних навчальних курсів, стандарти (кодекс 
Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ), патенти. 

 

Аграрна відкрита енциклопедія http://agrowiki.nubip.edu.ua/ (створений та 
підтримується факультетом інформаційних технологій). На цьому ресурсі розміщені 

http://moodle.nubip.edu.ua
http://agrowiki.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://agrowiki.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua
http://agroua.net
http://agrowiki.nubip.edu.ua
http://moodle.nubip.edu.ua/
http://elearn.nubip.edu.ua
http://library.nubip.edu.ua/
http://dspace.nubip.edu.ua
http://video.nubip.edu.ua/
http://video.nubip.edu.ua/
http://vcf.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua/
http://agrowiki.nubip.edu.ua/
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матеріали для дистанційної самоосвіти, гармонізовані (доповнені коментарями експертів 
НУБіП України та посиланнями на внутрішні та зовнішні ресурси) стандарти. 

 

Сайт «Аграрний сектор України» http://agroua.net/ (створений та підтримується 
факультетом інформаційних технологій), який є основою загальнонаціональної 
дистанційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського 
виробництва та у сфері аграрної науки і освіти. 

 

Створення Медіа центру університету. З метою забезпечення інформаційної 
присутності НУБіП України в інформаційному світовому просторі, сприяння розробці 
інформаційної політики університету, структурування інформаційних потоків, 
формування й підтримки іміджевої політики університету в медіа-просторі, оптимізації 
координації і систематичного контролю за інформаційною діяльністю структурних 
підрозділів університету та на підставі рішення вченої ради університету від 26.11.2014 р. 
(протокол № 4) згідно з наказом ректора від 3.12.2015 р. №1340 у структурі університету 
було створено  структурний підрозділ «Медіа центр». До його складу ввійшли: 
редакційно-видавничий відділ; відділ реалізації видавничо-поліграфічної продукції; відділ 
розробки та супроводження сайту НУБіП України; прес-служба; телевізійний відділ; 
редакція газети «Університетський кур’єр» (функціональне підпорядкування); фотостудія 
(функціональне підпорядкування). 

 

http://agroua.net/
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5. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
2015-й рік для редакційно-видавничого відділу став визначальним у плані 

реорганізації технологічного процесу, видання та виготовлення друкованої продукції в 
Університеті. 

Протягом року було проведено ряд заходів, що сприяли скороченню технологічних 
затрат та підвищенню ефективності виробничих процесів, що в свою чергу дало 
можливість в повному обсязі та достроково виконати виробничий план, а також значно 
зекономити матеріали та кошти університету. 

Технологічний процес видавництва та виготовлення видавничої продукції було 
реорганізовано за допомогою застосування сучасного обладнання та технологій. Такі 
зміни дозволили значно скоротити штатний розпис, підвищити виробничу дисципліну та 
значно скоротити терміни виготовлення продукції. Крім того, було значно розширено 
перелік надаваних відділом послуг. 

За 2015-й рік було опрацьовано більше 1000 звернень від служб та кафедр 
університету. Видано більше 400 найменувань навчальної та наукової літератури. Крім 
того, було освоєно нові технології, що дало можливість самостійно виготовити дипломи 
випускника та додатки до них.  
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6. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 
Обслуговування користувачів науковою, навчальною та художньою літературою 

здійснювалося на 8 абонементах та у 7 читальних залах як центральної бібліотеки, так і 
філій бібліотеки у навчальних корпусах № 1, 6, 10, 11, 12. 

У 2015 р. кількість читачів за єдиним реєстраційним обліком нараховувала 
15035 осіб, яким видано 1007880 примірників документів. Динаміку цих показників 
протягом 2011-2015 р. зображено на рис. 6.1, 6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.1. Загальна кількість читачів у науковій бібліотеці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6.2. Загальна кількість виданих документів читачам наукової бібліотеки 
 
У 2015 р. у філіях бібліотеки та у її відділах організовувалися тематичні та інші 

культурно-масові заходи. Так, зокрема, до Дня вишиванки була організована виставка-
перегляд «Вишиванка – генетичний код українського народу», де були представлені 
українські вишиті костюми та література про національний одяг українців. 
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Викладачам та студентам нашого університету, які воювали на фронтах Другої 
світової війни присвячений бібліографічний огляд «Вони захищали свій край» та 
тематичний перегляд літератури «Печаль війни у пам’яті не стерти» (про наших 
співробітників та студентів, що брали участь у Великій Вітчизняній війні). 

На тематичних переглядах, організованих до наукових конференцій, присвячених 
ювілейним датам наших вчених «Життя та наукова діяльність академіка В. Юрчишина» 
(90 років від дня народження) та «Професор Богданов Г.О. – видатний вчений в галузі 
зоотехнії» (до 85-річчя від дня народження) було представлено 342 документи про життя і 
діяльність цих видатних вчених. 

До сумних роковин Голодомору в Україні був підготовлений та проведений 
бібліографічний огляд «Голодомор – масовий злочин проти цілої нації»  

На запит колишнього випускника нашого університету, а саме факультету захисту 
рослин, що проживає в Німеччині, Гібфріда Шенка, було організовано книжкові виставки 
«Голодомор – жива пам’ять України» та «Історія цукрового виробництва в Україні». 

З метою підняття престижу української мови, формуванню у студентської молоді 
навичок вільного володіння державною мовою та мовою професії були оформлені 
книжкові виставки «Любіть красу своєї мови» (до Міжнародного  дня рідної мови), «Моя 
співуча українська мово» (до Дня української мови). 

Знайомству з найціннішими духовними, культурними, соціальними надбаннями 
українського народу були присвячені книжкові виставки «Поезія одвічна висота» (до 
Всесвітнього дня поезії), «Музика майбутнього» (до Міжнародного дня музики), «Золоті 
розсипи народної мудрості», «Нитками вишита любов». 

До ювілеїв видатних українських письменників оформлення книжкові виставки: «Я 
дихаю тобою, Україно» (80 років від дня народження В.А.Симоненка), «Чародій слова» 
(225 років від дна народження Гулака-Артемовського), «Провісник вольного слова» (до 
дня народження Т.Г. Шевченка), «Співець правди, краси, добра» (120 років від дня 
народження М.Т. Рильського), «З когорти великих» (170 років від дня народження 
І.К. Карпенка-Карого). 

Загалом, у 2015 р. загальна кількість інформаційно-масових заходів (читацьких 
конференцій, диспутів, бібліографічних оглядів, тематичних виставок) становила 174, тоді 
як у 2008 – лише 87 (рис. 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.3. Загальна кількість інформаційно-масових заходів,  
які проводила наукова бібліотека 
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Кількість науково-допоміжних,рекомендаційних списків літератури та покажчиків

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів наукової 
бібліотеки проводилось на основі планів науково-дослідної та навчально-виховної роботи 
Університету та згідно індивідуальних заявок, які надходили протягом року. Велика увага 
приділялась тематиці магістерських робіт, як дослідницького так і виробничого 
спрямування.  

У 2015 р. для науковців підготовлено 6 бібліографічних покажчика, із  
них 1 – «Анотований покажчик дисертаційних робіт (укр., рос., англ. мовами) за  
2013-2014 рр., 11 тематичних бібліографічних списки, 2 рекомендованих списки, для 
магістрів укладено 21 тематичний бібліографічних списки. 

Загальна кількість укладених науково-допоміжних, рекомендаційних списків 
літератури та покажчиків протягом 2008-2015 рр. зображена на рис. 6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.4. Загальна кількість укладених науково-допоміжних,  

рекомендаційних списків літератури та покажчиків 
 
Комплектування та облік фондів. Поповнення фонду наукової бібліотеки новими 

документами у 2015 р. здійснювалося на основі замовлень кафедр, ННІ та відділів 
бібліотеки. Усі документи обліковувалися індивідуально та сумарно, в традиційному та 
електронному вигляді.  

Протягом року до наукової бібліотеки надійшло всього 14474 прим. нових 
документів, а загальний фонд на 01.01.2016 р. нараховує 1030158 прим. документів. 

На комплектування фонду наукової бібліотеки у поточному році було 
витрачено 398005,63 грн. (у тому числі на закупівлю періодичних видань у 2015 р.: 
журналів – 47116,68 грн.; газет – 52558,46 грн.), періодичних видань у електронному 
вигляді – 18740,00 грн.; на 2016 рік: журналів на І півріччя – 60248,83 грн.,  
газет – 74851,33 грн.). 

У звітному році надійшло 15 прим. зарубіжних документів для забезпечення 
роботи депозитарної бібліотеки ФАО ООН для України на  суму 470,00 грн. Крім того, 
фонд бібліотеки поповнювався дарунками від користувачів та різних організацій, зокрема 
видавництв «Наукова думка», «Академперіодика» НАН України. Із 18 вищими 
навчальними закладами України вівся книгообмін. Вислано 187 прим. (в основному це 
«Науковий вісник НУБіП України»), одержано 125 прим. Відправлено партнерам в межах 
України 76 бандеролей по книгообміну. Структура бібліотечного фонду наукової 
бібліотеки зображена у табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1. Структура бібліотечного фонду наукової бібліотеки 
 

Вид видання Од. виміру Кількість 
примірників 

Загальний бібліотечний фонд на 01.01.2016 р. прим. 1030158 
у т.ч.:          - навчальна прим. 331990 

- наукова прим. 426105 
- іноземна прим. 9976 
- художня прим. 58282 
- дисертації прим. 6416 
- автореферати прим. 14393 
- періодичні видання номер 166228 
- іноземні періодичні видання номер 16057 
- на електронних носіях одиниць 397 
- магістерських робіт прим. 314 

 
Наукова робота. У 2015 р. працівники бібліотеки приймали активну участь у 

семінарах, конференціях бібліотечних працівників.  
Так, зокрема, 15-16 жовтня 2015 року пройшов семінар-нарада для директорів 

бібліотек Київського зонального методичного об'єднання (КЗМО) «Еволюційний поступ 
бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти». Участь у цьому заході взяли 80 осіб, 
серед яких керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ з різних куточків України 
(м. Києва та Київської області, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, 
Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей). Учасником цього семінару-наради 
була і наукова бібліотека Університету. 

Також бібліотека була учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та 
інформатизації суспільства», що проходила 16-19 червня 2015 р. на базі Науково-
технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу було проведено. 

Крім цього, у звітному році наукова бібліотека спільно із центром підготовки та 
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації НУБіП України за 
наказом ректора університету підготувала випуск щорічного покажчика дисертаційних 
робіт (українською, російською та англійською мовами), що наявні у фонді науково 
бібліотеки НУБіП України за результатами захищених дисертацій у спеціалізованих 
вчених радах університету. У 2015 р. вийшов у друк третій випуск такого видання у двох 
частинах за назвою – «Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2013-2014 рр.)» 
// уклад.: Т.С. Кіщак, І.І. Ібатуллін, С.М. Грищенко, Л.К. Сідько ; за заг. ред. 
С.М. Ніколаєнка. – К.: ЦП «Компринт», 2015. Частина 1. – 384 с.; Частина 2. – 411 с. 

У звітному році наукова бібліотека велику увагу приділяла міжнародним та 
наукометричних базам даних. Так, зокрема, для аспірантів університету було проведено 4 
семінари-практикуми для ознайомлення з алгоритмом пошуку наукової інформації у базах 
даних, що доступні з локальної мережі університету (SCOPUS, EBSCO, Bio One та ін.). 

Крім цього, у 2015 р. організовано тестовий доступ до однієї із найбільшої 
наукометричної бази даних світу SCOPUS (з 01.01-30.03.15) від видавництва Elsevier. 
Передплачено на 2015 р. базу даних EBSCO PUBLISHING та відкрито доступ до бази 
даних Bio One, до наукового медичного журналу «The New England Journal of Medicine». 

З метою знайомства з електронними ресурсами компанії Thomson Reuters, а саме з 
базою даних Web of Science, було підписано декларацію про приєднання до членів 
консорціуму e-VERUM, головною метою діяльності якого є покращення забезпечення 
електронними інформаційними ресурсами університетських та науково-дослідних установ 
України, підвищення продуктивності та ефективності діяльності вчених, сприяння 
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Кількість записів у базах даних електронного каталогу бібліотеки

збільшенню числа публікацій у провідних наукових виданнях, поліпшення показників 
української науки в міжнародних рейтингах. 

Інформатизація бібліотечно-бібліографічних процесів. У звітному 2015 році 
науковою бібліотекою здійснювалось наповнення баз даних електронного каталогу, 
впровадження та використання технологій на основі штрих-кодів в автоматизації 
бібліотечних процесів, наповнення бази даних читачів для обслуговування в 
автоматизованому режимі, формування бази даних про використання читачами 
електронних ресурсів наукової бібліотеки НУБіП України, університету, світових 
інформаційних ресурсів, у т.ч. FAO та порталу AGORA, міжнародної наукометричної бази 
даних EBSCO PUBLISHING  та ін., створено та розпочато наповнення електронними 
копіями навчально-методичної і наукової літератури, що надійшла від науково-
педагогічних працівників університету, нової бази даних електронного каталогу BOOKS - 
«Повні тексти навчальних видань» з доступом до повних текстів з локальної мережі 
бібліотеки та мережі Інтернет постійно оновлювалась інформація на сайті наукової 
бібліотеки (library.nubip.edu.ua) та на порталі Університету на сторінці бібліотеки 
(nubip.edu.ua/structure/library), здійснювалось довідково-інформаційне обслуговування 
користувачів в режимі електронного консультування, за допомогою пакетного додатку до 
WEB-ІРБІС, служби «Запитай бібліотекаря» (Віртуальна довідка).  

Об’єм електронного каталогу у 2015 р. становив 165295 записів, динаміка 
попередніх років зображена на рис. 6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.5. Кількість записів у базах даних електронного каталогу наукової бібліотеки 
 

У зв’язку із необхідністю забезпечення доступу користувачам до навчально-
методичної літератури в електронному вигляді у 2015 р. створено на відкритому 
програмному забезпеченні DSpace «Електронну бібліотеку НУБіП України» 
(http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/), де розміщені в локальній мережі навчальна та 
наукова література в електронному вигляді, що надходить до бібліотеки від науково-
педагогічних працівників університету. Передача електронних копій навчально-
методичної та наукової літератури науково-педагогічними працівниками університету 
здійснювалась шляхом укладання авторських договорів про передачу невиключних прав 
на використання видання (це офіційний дозвіл на розміщення електронної копії) для 
надання користувачам доступу або через локальну мережу університету або ж через 
мережу Інтернет. 

 

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/)
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Всього у 2015 р. до наукової бібліотеки надійшло 738 електронних копій видань, з 
авторами яких було укладено 1476 авторських договорів. Структуру електронних копій 
навчально-методичної та наукової літератури подано у табл. 6.2. 

 
Таблиця 6.2. Структура електронних копій  
навчально-методичної та наукової літератури 

 
Назва видань  Кількість, шт.  

Загальна кількість електронних копій навчально-методичної та наукової 
літератури, що надійшла до бібліотеки  

738 

Методичних матеріалів 463 
Навчальних посібників 174 
Довідників, словників 8 
Підручників 22 
Монографій 71 
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Підготовка 
студентів, 
аспірантів, 

докторантів за 
державним 

замовленням; 
302760,2; 93,01%

Підвищення 
кваліфікації; 

4503,3; 1,38%

УЛЯБП АПК; 5050; 
1,55%

Наука; 13190,5; 
4,05%

7. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України у 2015 р. 
фінансувався за 5 бюджетними програмами в системі Головного розпорядника коштів 
Державного бюджету – Міністерства освіти і науки України.  

Динаміка показників фінансування НУБіП України за загальним фондом наведена 
на рис. 7.1. У 2014 р. загальне фінансування Університету зменшилось на суму 
фінансування вищих навчальних закладів АР Крим. Законом України «Про Державний 
бюджет на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIIІ з урахуванням змін затверджено видатки 
із загального фонду за усіма програмами НУБіП України у розмірі 444750,0 тис. грн., що 
на 11,15 % більше попереднього року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.1. Динаміка фінансування НУБіП України із загального фонду Державного 

бюджету за 2010-2015 рр. та план на 2016 рік, тис грн. 
 
Фінансування загального фонду державного бюджету виділялось на цілі 

забезпечення підготовки студентів, аспірантів, докторантів, проведення фундаментальних 
і прикладних досліджень, функціонування Української лабораторії якості і безпеки 
продукції АПК, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК. Структура 
фінансування базового закладу Університету показана на рис. 7.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.2. Структура фінансування базового закладу Університету за загальним 

фондом у 2015 рр., тис. грн. 
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Слід зазначити, що починаючи з 2011 року за загальним фондом державного 
бюджету не фінансувались капітальні видатки. Видатки на утримання, обслуговування і 
розвиток матеріально-технічної бази університету, в т.ч. баз практичного навчання, 
підтримку у належному стані будівель та споруд, проведення ремонтних робіт 
забезпечувалось за рахунок спеціального фонду бюджету університету.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7.3. Динаміка надходжень коштів спеціального фонду за бюджетними 
програмами  НУБіП України за 2010-2015 роки та план на 2016 рік, тис. грн.  

 
Динаміка фактичних надходжень свідчить про щорічне зростання надходжень 

коштів спеціального фонду за видами діяльності університету. За останні 5 років 
надходження коштів спеціального фонду збільшилось майже на 35%. (рис. 7.3) У 2015 р. 
порівняно з 2014 р. збільшення надходжень коштів спеціального фонду становило 30,2%. 
Таке збільшення надходжень коштів спеціального фонду відбулось в основному за 
рахунок збільшення надходжень від плати за навчання, проживання в гуртожитках, а 
також від господарської діяльності навчально-дослідних господарств. 

У базовому закладі університету надходження спеціального фонду у 2015 р. 
збільшились на 19,3%. У структурі надходжень традиційно найбільшими є плата за 
навчання - 45,23%, плата за проживання у гуртожитках – 29,7%, госпдоговірні наукові 
дослідження наукової частини та Української лабораторії якості і безпеки продукції 
АПК – 14,31 %, надходження від плати за навчання в ННІ післядипломної освіти – 5,2%, 
(рис. 7.4.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.4. Структура надходжень коштів спеціального фонду в 2015р. у базовому 

закладі, тис. грн. 
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За усіма напрямами діяльності базового закладу Університету надходження 
спеціального фонду зросли, зокрема:  

- надходження від плати за навчання в 2015 р. збільшились на 13,3% в порівнянні з 
2014 р., за рахунок збільшення кількості студентів контрактної форми навчання та дещо 
підвищену плату за навчання (рис. 7.5); 

- надходження від плати за навчання на другій вищій освіті та перепідготовці в 
2015 р. збільшились на 7% в порівнянні з 2014 р., також за рахунок збільшення кількості 
слухачів (рис. 7.6); 

- надходження від плати за проживання в гуртожитках зросли на 19,3%, за рахунок 
збільшення плати за проживання для студентів, співробітників та сторонніх осіб (рис. 7.7); 

- надходження від навчальної-виробничої діяльності навчально-дослідних 
господарств НУБіП України в цілому зросли на 8,7% (рис. 7.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7.5. Динаміка надходження коштів спеціального фонду Університету від плати 

за навчання у 2010-2015 рр. та план на 2016 рік, тис. грн. 
 

Рис.7.6. Динаміка надходжень коштів спеціального фонду від плати за другу вищу 
освіту, стажування та підвищення кваліфікації за 2010-2015 рр. та план на 2016 рік, 
тис. грн. 
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Рис.7.7. Динаміка надходжень коштів спеціального фонду Університету від плати за 
проживання в гуртожитках за 2010-2015 рр. та план на 2016 рік, тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7.8. Динаміка надходжень коштів спеціального фонду за 2012-2015 рр. та план 

на 2016 рік по навчально-дослідних господарствах НУБіП України, тис. грн. 
 
Використання коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету 

здійснюється згідно напрямків передбачених паспортами бюджетних програм на 
виконання запланованих показників (рис. 7.9). Основною статтею витрат базового закладу 
НУБіП України по загальному фонду є видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
науково-педагогічного, педагогічного та допоміжного і обслуговуючого персоналу – 62%,  
на виплату стипендій та соціальних видатків для дітей сиріт було спрямовано 27 % 
коштів, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4%. У 2015 р. завдяки активній 
позиції керівництва та економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв за 
рахунок коштів загального фонду вдалось забезпечити придбання предметів, матеріалів, 
інвентарю для навчально-практичної підготовки студентів та зміцнення матеріальної бази 
на суму 5,35 млн. грн. Надзвичайно важливим є виділення державою коштів на 
капітальний ремонт навчального корпусу №3 у сумі 15 млн. грн.  

 

11 025,3

14 661,5

19 746,1
22 130,8

23 915,5
28 538,2 29 788,2

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 План
2016

9 422,1

1 845,4 2 670,5 2 618,0 2 037,2 4 091,0

12 558,8 14 187,3
11 341,2

15 692,5

23 800,0

31 726,2

38 397,2

46 431,4

121 398,4

72 600,0

9 500,06 249,65 072,84 899,9

-10 000,0

10 000,0

30 000,0

50 000,0

70 000,0

90 000,0

110 000,0

130 000,0

2012 2013 2014 2015 План 2016

Агростанція

НДГ Ворзель

Великоснітинське

Боярська ЛДС



 269
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енергоносіїв; 12 
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26%

Капітальний ремонт; 
15 000,00; 5%

 
Рис. 7.9. Структура використання коштів базового закладу НУБіП України по 

загальному фонду у 2015 р., тис. грн. 
 
Решта витрат на закупівлю необхідних матеріалів, обладнання та послуг для 

поточного утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету здійснюється 
за рахунок коштів спеціального фонду. Структура використання коштів спеціального 
фонду наведена на рис. 7.10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7.10. Структура використання коштів базового закладу НУБіП України за 
спеціальним фондом у 2015 р., 80598,32 тис. грн.  
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Так, на заробітну плату з нарахуваннями науково-педагогічного, педагогічного, 
навчально-допоміжного персоналу та обслуговуючого персоналу корпусів і гуртожитків 
було витрачено 58% коштів, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13%. За 
рахунок коштів спеціального фонду утримується матеріально-технічна база університету, 
здійснюється повністю обслуговування гуртожитків, забезпечується оплата відряджень 
студентів та працівників. Для навчального процесу у 2015 р. сучасним мультимедійним 
обладнанням було обладнано 17 навчальних аудиторій, в т.ч. зал вченої ради, придбано 
3 комп’ютерних класи, поповнено навчальною літературою бібліотечний фонд. Було 
здійснено ремонтних робіт підрядним та господарським способом на суму  
25 202,03 тис. грн., з них 4253,2 тис. грн. на ремонти гуртожитків та 20948,8 тис. грн. – на 
ремонти навчальних корпусів (табл. 7.1).  

 
Таблиця 7.1. Видатки на ремонт студентських гуртожитків 
та навчальних корпусів Університету в 2014- 2015 рр. 

 
Назва показника 2014 рік 2015 рік 

Видатки на ремонтні роботи об’єктів Університету, 
всього, тис. грн. 

9 347,17 25 202,03 

у т. ч. ремонти гуртожитків: 3 927,57 4 253,22 
- виконані власними силами 447,2 1 797,42 
- виконані підрядними організаціями 3 480,37 2 455,80 

у т.ч. ремонти навчальних корпусів: 5 419,6 20 948,81 
- виконані власними силами 4 536,7 4 118,03 
- виконані підрядними організаціями 882,9 16 830,78 

Динаміка фонду оплати праці за програмою освіти по базовому закладу свідчить 
про збільшення фонду за останні 5 років в цілому на 25%, у 2015 р. порівняно з 2014 р. 
підвищення відбулось на 3,6%, у т.ч. за загальним фондом на 1,5 %, за спеціальним на 
13,2% (рис. 7.11). 

Динаміка використання фонду заробітної плати по базовому 
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Рис.7.11. Динаміка використання фонду заробітної плати за програмою освіти 

2010-2015 рр. 
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Стипендія основна 
(ординарна); 60 

769,50; 78%Стипендія соціальна; 
2 933,20; 4%

Індексація стипендії; 
12 636,10; 16%

Матеріальна 
допомога; 900,3; 1%

Премія; 440,50; 1%

Середній розмір заробітної плати науково-педагогічного персоналу у 2015 р. 
порівняно з попереднім зріс на 6,4 %, іншої категорії працюючих на 11,4 % (рис. 7.12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.12. Середня заробітна плата працівників базового закладу університету за 

програмою освіти 2013-2015 рр., грн. 
 
Видатки на повне соціальне забезпечення, стипендіальне забезпечення та інші 

соціальні виплати особам з числа дітей сиріт були забезпечені у повній мірі. Видатки на 
виплату стипендій студентів забезпечені у повному обсязі, виходячи із фактичної 
кількості стипендіатів у базовому закладі університету у розмірі 75 % від загальної 
кількості студентів денної форми навчання. У 2015 р. 900,3 тис. грн. було спрямовано на 
виплату матеріальної допомоги, 440,5 тис. грн. на преміювання студентів за відмінне 
навчання та активну участь у громадському житті закладу (рис. 7.13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.13. Структура видатків на стипендіальне забезпечення у базовому закладі 
НУБіП України у 2015 р., тис. грн.  
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Видатки на оплату комунальних послуг підвищились порівняно з минулим роком в 
середньому на 14%. Хоча впродовж звітного періоду споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках загалом знижується, завдяки запровадженню енергозберігаючих 
технологій та втіленню програми заходів з енергозбереження в НУБіП України, але 
оплата комунальних послуг зростає через підвищення тарифів підприємствами 
постачальниками комунальних послуг. Так, видатки на оплату комунальних послуг у 
2015 р. по гуртожиткам перевищили показники 2014 р. на 41,7%, а по навчальним 
корпусам та іншим об’єктам на 3,5% (рис. 7.14, рис. 7.15, рис. 7.16, рис. 7.17) у зв’язку із 
підвищенням тарифів на їх оплату. Середньорічний тариф на оплату теплопостачання в 
гуртожитках зріс на 48%, а навчальних корпусах на 94%, водопостачання зросло у 2015 р. 
в гуртожитках на 67%, навчальних корпусах на 26%, середньорічний тариф на оплату 
електроенергії в гуртожитках зріс на 15%, навчальних корпусах на 56%. Лише оплата 
газопостачання в навчальних корпусах у 2015 р. знизилась у порівнянні з 2014 р. на 4,3% 
при одночасному збільшенні тарифів на 77%, натомість підвищення середньорічних 
тарифів в 4,5 рази призвело до значного збільшення витрат в гуртожитках  
(майже в 4 рази) навіть незважаючи на зменшення, завдяки економному використанню, 
обсягів споживання в 2015 р. у порівнянні з 2014 р.  

Необхідний постійний аналіз та жорсткий контроль за дотриманням стратегічних 
планів з економного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих 
технологій. Так, у 2013-2015 рр. було проведено роботи з утеплення корпусів та 
гуртожитків, а також роботи з проектування та заміни теплопунктів у корпусах, що 
сприятиме регулюванню та утриманню температурного режиму, що значно знижує 
витрати на теплопостачання та газопостачання. Планується продовжити ці роботи і в 
2016 р. 

 

 
Рис. 7.15. Динаміка показників витрат на теплопостачання у базовому закладі 

НУБіП України за період із 2013 до 2015 рр. 
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Рис. 7.14. Динаміка показників витрат на водопостачання та водовідведення у 

базовому закладі НУБіП України за період з 2013-2015 рр. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7.16. Динаміка показників використання електроенергії у базовому закладі 

НУБіП України за період із 2013 до 2015 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.17. Динаміка показників витрат на газопостачання у базовому закладі НУБіП 
України за період із 2013 до 2015 рр. 
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Для фінансування відокремлених підрозділів НУБіП України ІІІ р.а. у 2015 р. було 
виділено 21 117,7 тис. грн. коштів загального фонду та зароблено 14 100,5 тис. грн. коштів 
спеціального фонду (рис. 7.18). Слід відзначити високу активність інститутів у збільшенні 
коштів спеціального фонду – Ніжинський агротехнічний інститут отримує 68,3 коп., а 
Бережанський агротехнічний інститут – 65 коп. на 1 грн. виділених державою коштів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.18. Фактичне фінансування ВП НУБіП України  ІІІ рівня акредитації із 

загального фонду Державного бюджету за 2015 рік, тис. грн. 
 
Фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Університету 

наведено на рис. 7.19. Надходження по загальному та спеціальному фонду свідчить, що 
фінансування є пропорційним набору студентів державного замовлення та контрактної 
форми навчання. В деяких коледжах надходження спеціального фонду дуже низькі у 
зв’язку з низьким набором студентів ОС «Молодший спеціаліст» за напрямами та 
спеціальностями. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7.17. Фінансування відокремлених підрозділів НУБіП України І-ІІ рівнів 
акредитації із загального і спеціального фондів у 2015 р. 
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Структура видатків за програмою фінансування  відокремлених підрозділів НУБіП 
України І-ІІ рівнів акредитації свідчить, що основною статтею витрат є видатки на 
заробітну плату з нарахуваннями педагогічного, допоміжного і обслуговуючого 
персоналу – 60% у структурі видатків загального фонду та 52% у структурі видатків 
спеціального фондів (рис. 7.18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.18. Структура використання коштів загального фонду за основними статтями 
витрат  ВНЗ І - ІІ р.а. НУБіП України за 2015 рік 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 7.19. Структура використання коштів спеціального фонду державного 

бюджету за основними статтями витрат ВНЗ І-ІІ р.а. НУБіП України за  2015 рік 
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8. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
 
Діяльність відділу соціальної роботи була спрямована на виконання положень 

колективного договору між адміністрацією і працівниками університету щодо 
забезпечення соціально-побутових умов співробітників і студентів, організацію 
оздоровлення та відпочинку студентів, співробітників та членів їх сімей тощо. 

Для оздоровлення в літній період студентів і працівників в НУБіП України 
функціонує Спортивно-оздоровчий табір «Академічний» на 98 місць, який розташований 
в м. Іллічівськ Одеської області.Заїзд до табору здійснюється відповідно до графіку 
заїздів, затвердженого ректором НУБіП України за погодженням з профкомом 
співробітників університету та первинною профспілковою організацією студентів та 
аспірантів НУБіП України. Адміністрацією НУБіП України виділялися автобуси для 
перевезення співробітників та їх сімей до місця відпочинку. При цьому половина вартості 
проїзду оплачувалася університетом.  

До сезону 2015 р. було встановлено огорожу території табору з метою убезпечення 
від незаконних посягань з боку сусідніх баз на земельну ділянку табору, побудовано 
дитячий ігровий майданчик, переобладнано три однокімнатних будиночки на 2 ліжко-
місця бойлерами, санвузлом і душовою кабінкою, проведено внутрішнє оздоблення 
дерев`яною вагонкою у двох двокімнатних будиночках на 5 ліжко-місць, придбано 
2 холодильника та виготовлено 50 стільців, частково проведено благоустрій території 
табору, зокрема, відремонтовано дерев`яні помости та сходинки, заасфальтовано доріжки. 

Відпочиваючі приймалися до СОТ «Академічний» тільки за наявності путівок  
встановленого зразка, які видавалися профспілковою організацією співробітників 
університету та первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів НУБіП 
України. Вартість путівки без харчування на одну особу терміном на 10 днів становила: 

− для студентів - 375 гривень; 
− для співробітників - 750 гривень; 
− в будиночках з поліпшеними умовами – 1100 гривень (у 3-місному) та 

1250 грн. – (у двомісному). 
Кількість осіб, які були оздоровлені у СОТ «Академічний», наведено у табл. 8.1 

 
Таблиця 8.1. Кількість оздоровлених осіб у СОТ «Академічний»  

 
Роки 2011 2012 2013 2014 2015 

Студентів 34 30 55 59 105 
Співробітників 106 131 166 154 269 
Учасників художньої самодіяльності 70 70 76 45 60 
Всього 210 231 297 258 434 

 
Згідно статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням» наказом ректора від 08.04.2015 р. № 425 в Університеті 
створено Комісію із загальнообов’язкового державного соціального страхування, до 
складу якої на паритетних засадах у рівній кількості делеговано представників 
адміністрації і профспілкової організації.  

Рішення про виділення путівок застрахованій особі приймає комісія на підставі 
заяви та довідки лікувального закладу про стан здоров`я (ф №070) з рекомендацією 
надання путівки за основним місцем роботи. Застрахованій особі протягом календарного 
року може бути виділена лише одна путівка з частковою оплатою 20 відсотків її вартості. 

У 2014 р. рішенням Комісії працівникам університету надано 70 путівок на курорти 
на території України. У 2015 р. у Державному бюджеті кошти на зазначені цілі не 
передбачено, а тому пільгові путівки не виділялися. 
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Таблиця 8.2. Кількість оздоровлених співробітників у санаторіях України 
 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 
Співробітників НУБіП України 42 89 113 70 - 

 
Відокремлений підрозділ НУБіП України «Санаторій-профілакторій» відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я від 28.10.2002 р. № 385 відноситься до лікувально-
профілактичних закладів санаторно-курортного типу. Основним завданням ВП НУБіП 
України «Санаторій-профілакторій» є поліпшення здоров’я студентів, профілактика 
захворювань, формування здорового способу життя протягом навчального року без 
відриву від навчання. 

ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій» здійснює медичну практику за 
такими напрямками: терапія; фізіотерапія; терапевтична стоматологія. Також забезпечує 
3 форми обслуговування: стаціонарне – з харчуванням, лікуванням та проживанням в 
санаторії; амбулаторне – з харчуванням та лікуванням; курсовочне – з лікуванням. 
Функціонують кабінети фізіотерапії, лікувальної фізкультури та процедурний. З метою 
створення нормальних умов для оздоровлення студентів у ВП НУБіП України 
«Санаторій-профілакторій» розпочато роботу з розширення фізіотерапевтичного 
відділення та створення відділення водолікування. Проведено капітальний ремонт їдальні 
ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій» та облаштовано її новими меблями та 
інвентарем відповідно до сучасних вимог. 

В результаті проведеної роботи була успішно проведена спеціальною комісією 
МОЗ України чергова акредитація ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій». Якщо 
в минулі роки він мав сертифікат 1 категорії, то в результаті нинішньої йому присвоєно 
Вищу акредитаційну категорію. Перед цим ВП НУБіП України «Санаторій-
профілакторій» підтвердив право здійснювати університетом медичну практику і отримав 
відповідну ліцензію МОЗ України. 

Фінансування витрат на харчування, лікування студентів та заробітну плату 
працівникам ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій» до 2014 року включно 
проводилося за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Господарське утримання 
та придбання обладнання здійснювалося Університетом. У 2015 р. у державному бюджеті 
кошти на зазначені цілі не передбачені, а тому крім витрат на утримання ВП НУБіП 
України «Санаторій-профілакторій» Університет здійснює також витрати на заробітну 
плату його працівників. 

Заїзди до ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій» проводяться згідно 
затвердженого графіку: 13 заїздів протягом року тривалістю 24 дні кожний. Вартість 
путівки у 2014 р. складала 142 грн., а у 2015 р. вартість путівки – 760 грн., вартість 
курсівки (без харчування і проживання) на 10 днів - 150 грн., окремі види лікування та 
послуг - згідно затверджених тарифів. У 2015 році у ВП НУБіП України «Санаторій-
профілакторій» усіма видами послуг було забезпечено 1290 студентів.  

Кількість студентів, які були оздоровлені у ВП НУБіП України «Санаторій-
профілакторій» наведено у табл. 8.3. 

 
Таблиця 8.3. Кількість оздоровлених студентів у санаторії-профілакторії 

 
Роки 2011 2012 2013 2014 2015 

Студентів 1352 1353 1380 1366 1290 
Вартість 1 путівки, грн. 130 142 142 142 760 

 
Відпочинок та оздоровлення дітей в літній період проводиться на базі дитячого 

табору «Чайка», який розташований у Богуславському районі Київської області. 
У 2014 р. повна вартість путівки становила 4515,00 гривень. Батьки дітей 

сплачували 10% вартості путівки, а сироти, напівсироти і багатодітні родини – 5%  
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вартості путівки, адміністрація університету – 28%, за рахунок Фонду соціального 
страхування – 19%, решта - за рахунок коштів профспілкової організації працівників 
Університету. У 2015 р. вартість путівки становила 5040 гривень. Батьки сплачували 
30 %; діти – сироти, напівсироти, багатодітні родини, діти учасників АТО – 15%; 
університет - 28%, а решта – профспілкова організація працівників Університету. У 
2014 р. оздоровилося 98 дітей, а в 2015 р. - 83 дитини.  

 
Таблиця 8.4. Кількість дітей, які відпочили у таборі «Чайка» 

 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 
Дітей 91 92 105 98 83 

 
Житлове питання в НУБіП України залишається надзвичайно актуальним, 

особливо за нинішньої фінансової скрути. Інформацію про кількість осіб, що перебувають 
на квартирному обліку наведено в табл. 8.5. 

 
Таблиця 8.5. Кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку 

 

 

Молоді спеціалісти та інші працівники університету, які потребують житло, 
тимчасово поселяються в гуртожитки університету. Всього протягом 2015 р. в 
гуртожитки, які закріплені за відділом соціальної роботи (12, 12-а, 13, 13-а та кімнати для 
приїжджих гуртожитку №9) поселено 744 співробітників та членів їх сімей. У той же час 
772 працівники університету виявили бажання інвестувати у будівництво власного житла. 

На виконання положень колективного договору між адміністрацією університету 
та співробітниками університету було виплачено кошти за листками непрацездатності за 
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та 
університету, на поховання співробітників не пенсійного віку за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування, особам, які є потерпілими внаслідок аварії на ЧАЕС, 
премійовано кращих студентів та аспірантів та забезпечено спецхарчуванням 
співробітників, робота яких пов’язана із шкідливими та важкими умовами праці 
(табл. 8.6). 

 

Таблиця 8.6. Виплата коштів на виконання положень колективного договору між 
адміністрацією та співробітниками університету, грн. 

 

Роки Категорії виплат 2011 2012 2013 2014 2015 
За листами непрацездатності, грн   2070724 2396422 2396922 2062892 2790355 
На поховання співробітників не пенсійного 
віку за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування, грн   

7000 10200 8800 13200 8800 

студенти 323165 81365 11220 15223 12938 Особи, які є потерпілими 
внаслідок аварії на ЧАЕС, грн співробітники 64678 74807 53787 58579 44552 
Матеріальна допомога тим, які потребують 
соціального захисту, грн   134920 198666 362005 250889 900264 

Преміювання кращих студентів та аспірантів, 
грн   697475 147182 435238 138678 440505 

Надання спецхарчування співробітникам, 
робота яких пов’язана із шкідливими та 
важкими умовами праці, осіб  

335 276 229 229 238 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 
Першочергова 11 10 10 10 10 
Позачергова 105 97 98 99 96 
Загальна 78 65 63 63 62 
Всього 194 172 171 172 168 
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Станом на 31.12.2015 р. на обліку в університеті перебуває 115 студентів з числа 
дітей-сиріт, які поставлені на облік або зараховані на повне державне утримання. 
Поселення таких студентів у гуртожитки проводиться безкоштовно. З початку 2015-
2016 навчального року звільнено від оплати за проживання в гуртожитках 100 студентів з 
числа дітей-сиріт. У 2015 р. сума допомоги цій категорії студентів склала 3193435,00 грн. 
У 2014 р. – 2741673,00 грн. 

 
Основні напрями роботи на 2016 рік у сфері соціально забезпечення студентів і 

працівників університету та шляхи їх вирішення 
 

Сфера Основні напрями роботи 

СОТ 
«Академічний» 

До оздоровчого сезону 2016 року планується провести такі роботи: 
- встановити ворота в огорожі табору; 
- в двокімнатних будиночках на 5 ліжкомісць та однокімнатних  на 2 
ліжкомісця продовжити переобладнання веранд під санвузли з 
душовою кабіною та бойлером з проведенням робіт з оновлення їх 
фасадів та внутрішнього оздоблення; 
- обладнати спортивний майданчик; 
- для заміни зношених виготовити 50 стільців та вишукати пригодні 
для користування тумбочки; 
- провести поетапний благоустрій території та ремонт будиночків 
згідно Плану розвитку СОТ «Академічний» 

ВП НУБіП 
України 

«Санаторій-
профілакторій» 

Забезпечити функціонування санаторію-профілакторію, в тому 
числі й в умовах відсутності бюджетного фінансування, зокрема, 
шляхом запровадження платних послуг для студентів та працівників 
університету і членів їх сімей 

Житлове питання Вжити заходів щодо можливості здійснення заходів, спрямованих на 
будівництво нового житлового будинку для працівників університету. 

 
У 2015 р. в Університеті була проведена ретельна робота щодо охорони праці та 

пожежної безпеки. Серед критеріїв стану охорони праці у підрозділах найсуттєвішим є 
кількість випадків виробничого травматизму, ступінь їх важкості та виконання положень 
розділу «Охорона праці» у колективному договорі університету. 

Аналізуючи стан охорони праці у підрозділах університеті потрібно зазначити, 
що переважну більшість травм працівники НУБіП України отримують у вигляді 
переломів і вивихів під час прямування на роботу та з роботи, а також у побуті. Згідно з 
лікарняними листами за 2015 р. 26 працівників НУБіП України отримали травми в побуті. 
Факти невиробничого травматизму розслідувані комісією, про що складені відповідні 
акти. Що стосується виробничого травматизму, то в 2015 р. вони відсутні. 

Відділом охорони праці надавалась структурним і відокремленим підрозділам 
НУБіП України методична допомога щодо розроблення нормативних і інструктивних 
матеріалів з охорони праці. У 2015 р. було розроблено, зареєстровано та затверджено 
наказом ректора НУБіП України 83 інструкції з хорони праці. В 2015 р. організовано і 
проведено атестацію 29 робочих місць за умовами праці. 

Крім того в звітному періоді виконувались наступні заходи:  
- проведено 744 вступних інструктажі; 
- проводиться підготовка до атестації робочих місць за умовами праці 

клінічного центру «Ветмедсервіс» та кафедри анатомії тварин факультету ветеринарної 
медицини; 

- проведена перевірка усіх гуртожитків університету; 
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- проведена комплексна перевірка стану охорони праці у господарствах НУБіП 
України і підготовлений відповідний звіт; 

- організовано проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці з 
комендантами навчальних корпусів та завідувачами гуртожитків базового закладу 
університету (40 осіб), а також з посадовими особами (41 особа) ВП «Боярська лісова 
дослідна станція»; 

- спільно з кафедрою охорони праці та інженерії середовища та відділом 
пожежної безпеки було проведено тиждень охорони праці. 

 
Пожежна безпека забезпечувалась шляхом проведення організаційних заходів та 

технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, 
зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі 
їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж. 

У період з 21.05.2015 р. по 16.11.2015 р. відділом пожежної безпеки були 
проведені навчання з пожежної безпеки з використанням вогнегасників для гасіння 
модельованого вогнища для працівників навчальних корпусів, 4, 7, 7-а, 8, 9, 11. Навчання 
пройшли 68 працівників. У вересні 2015 р. посадові особи (відповідальні за 
протипожежну безпеку на об’єктах Університету) пройшли навчання і перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки і пожежної безпеки. Ці навчання були організовані відділом охорони 
праці на базі навчально-методичного центру з охорони праці НУБіП України. Навчання 
пройшли 40 працівників. 03.11.2015 – 04.11.2015 р. пройшли спеціальне навчання 
(пожежно-технічний мінімум) 6 робітників механічного цеху, які працюють з підвищеною 
пожежною небезпекою, в навчальному центрі Головного управління ДСНС України в м. 
Києві (4115,66 грн.). 02.12.2015 – 03.12.2015 р. за допомогою Головного управління ДСНС 
України в м. Києві були проведені заняття на протипожежну тематику з працівниками та 
студентами ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, факультетів аграрного 
менеджменту, економічного та захисту рослин. Після проведення теоретичних занять було 
проведено практичне відпрацювання евакуації працівників та студентів навчального 
корпусу № 8 та студентського гуртожитку № 3 і гасіння модельованого вогнища з 
використанням вогнегасників (24520,39 грн.). 

Протягом 2015 р. відділом пожежної безпеки постійно проводилась 
попереджувально-профілактична робота в усіх підрозділах університету. Співробітниками 
відділу щоквартально проводились перевірки навчальних корпусів та гуртожитків і по 
кожному з цих об’єктів видані акти перевірки стану протипожежної безпеки. 
Відповідними службами університету проведені заміри опору ізоляції електромереж та 
перевірені внутрішні протипожежні водогони шляхом пуску води на що складені 
відповідні акти. 

Разом з тим, в організації роботи з питань забезпечення пожежної безпеки в 
Університеті мають місце порушення правил пожежної безпеки. Були видані приписи про 
усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а по студентському 
гуртожитку № 1 Головним Управлінням Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в м. Києві, був поданий адміністративний позов до окружного адміністративного 
суду м. Києва про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення 
експлуатації гуртожитку. 

Згідно наказу від 10.06.2015 р. № 679 «Про посилення протипожежної безпеки на 
об’єктах НУБіП України у спекотний період 2015 р.», було створено комісію з перевірки 
дотримання правил пожежної безпеки у Великоснітинському НДГ ім.О.В.Музиченка, 
НДГ «Ворзель», Агрономічній дослідній станції та Боярській лісовій дослідній станції. У 
результаті перевірки виявлено ряд порушень правил пожежної безпеки, про які 
доповідалось керівництву університету відповідними актами про перевірку. 
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В Університеті активно ведеться робота щодо недопущення працівниками і 
студентами Університету та у відношенні до них адміністративних правопорушень та 
злочинів, а також щодо збереження особистих речей та майна університету.  

На виконання наказу ректора НУБіП України від 21.10.2014 р. № 1173 «Про 
створення постійно діючої комісії з контролю за дотриманням правил внутрішнього 
розпорядку» групою швидкого реагування спільно з представниками Студентської ради та 
спеціалістами відділу виховної роботи регулярно (планово та за викликом вахтерів) 
проводилися перевірки гуртожитків університету. Постійно проводяться заходи, 
спрямовані на дотримання громадського порядку, недопущення скоєння злочинів, 
патрулюється територія НУБіП України (групою швидкого реагування) з метою перевірок 
на предмет дотримання студентами та співробітниками правил проживання в гуртожитках 
НУБіП України, у відповідності до Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону».  

Також у звітному періоді постійно забезпечувалась безперебійна робота відомчої 
АТС університету, виконувався поточний ремонт телефонних ліній (заміна кабелю, 
з’єднувачів, розподільчих коробок, дрібний ремонт телефонних апаратів), здійснювався 
контроль надання послуг фіксованого телефонного зв’язку підрозділам Університету, 
відпрацьовувались та надавались пропозиції щодо придбання сучасних засобів оргтехніки 
та систем безпеки для забезпечення діяльності відділу та підрозділів НУБіП України.  
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9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Адміністративно-господарська частина протягом 2015 р. забезпечувала 
безперебійну роботу навчального, наукового, виробничого процесів, а також сприяла 
вирішенню соціально-побутових питань працівників і студентів Університету. Робота 
проводилась у відповідності з розробленими та затвердженими планами капітального, 
поточного ремонтів, планово-профілактичних ремонтів сантехнічного, газового та 
електрообладнання, мереж зовнішнього енергозабезпечення, обслуговування навчальних 
корпусів, гуртожитків і благоустрою території як Університету, так його навчально-
дослідних господарств та навчально-науково-виробничих підрозділів. 

Основними завданнями служби були: 
1. Забезпечення ефективної діяльності університету в частині його матеріально-

технічного забезпечення. 
2. Утримання відповідно до сучасних вимог в належному стані будівель і споруд 

університету. 
3 Широке залучення студентської молоді до науково-дослідної, проектної, 

проектно-конструкторської і проектно-кошторисної роботи на госпрозрахункових засадах. 
4 Забезпечення безперервної роботи, модернізація та сервіс всіх внутрішніх та 

зовнішніх інженерних систем централізованого опалення, гарячого та холодного 
водопостачання, водовідведення та енергопостачання, електричних мереж тощо, 
забезпечення економії матеріально-технічних ресурсів, впровадження енергозберігаючих 
технологій. 

5. Розвиток власних виробничих потужностей з проведення ремонтних робіт, 
обслуговування та благоустрою об’єктів і територій зокрема виготовлення та ремонт 
металевих, столярних виробів, меблів, обслуговування та ремонт дахів. 

6. Впровадження у виробництво та навчальний процес наукових розробок і 
передового досвіду з транспортних технологій, ремонту та технічного сервісу автомобілів. 
Підготовка висококваліфікованих водіїв автотранспортних засобів, покращення рівня 
практичної підготовки студентів у виробничих умовах. 

7. Забезпечення зберігання на належному рівні матеріально-технічних засобів, 
цінностей та запасів. 

8. Проведення маркетингової політики університету виходячи з вимог споживчого 
попиту та ринкової кон’юнктури, забезпечення прозорості тендерних закупівель. 

9. Забезпечення охорони життя студентів і співробітників в приміщеннях та на 
території університету, охорона матеріально-технічних ресурсів, об’єктів, споруд 
університету.  

Основними здобутками адміністративно-господарської частини у 2015 р. є: 
завершено ремонт покрівель гуртожитків №4, 5, 6, 13; проведено аварійний ремонт 
фасадів гуртожитків № 10 і № 11; розпочато відновлення навчального корпусу № 3; 
відремонтовано 10 кімнат у гуртожитку № 4; завершено ремонт душових кімнат  
гуртожитку № 3; введено в експлуатацію душові кімнати гуртожитків № 3 і № 9; 
відновлено вхідний марш до навчального корпусу № 11; завершено роботи з ремонту 
навчального корпусу № 1 (у т.ч. фасадні роботи та облаштування прилеглої території); 
завершено ремонт покрівлі навчального корпусу № 12 блок «В», блок «А», блок «Т»; 
розпочато ремонт покрівлі навчального корпусу № 12 блок «Б». 

 
Ремонтно-будівельною бригадою за 2015 рік освоєно коштів з поточного та 

капітального ремонтів більш ніж на 3 084 168 грн. Проведено підготовку аудиторій та 
приміщень до навчань, проводились ремонтні роботи в місцях загального користування 
навчальних корпусів №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 15, кафедра конярства, 
автошкола, СОТ «Академічний», кафедра бджільництва, улаштування Алеї Слави на 
території навчального корпусу №4, Ботанічний сад, Центральний склад. За звітний період 
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частково відремонтовано аудиторії та кабінети в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 7, 10, 11, 
12, 15. Здійснено ремонтні роботи місць загального користування та кухонь в 
студентських гуртожитках № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 
Цехом з ремонту та обслуговування дахів за 2015 р. було здійснено капітальні 

ремонти покрівель навчального корпусу №12 (блоки «А», «В», «Т»), часткові ремонти 
даху навчальних корпусів № 1, 5, 8, 10, 11, 12 (бойлерна), Ботанічний сад, військова 
кафедра, УЛЯБП АПК. Освоєно коштів на суму 1 762 361,05 грн. За звітний період 
проведено поточний ремонт дахів та водостічної системи в гуртожитках № 1, 2, 3, 5, 6, 12, 
13, 13А.  

 
В університеті працює столярний цех, який задовольняє потреби по виготовленню 

дощок, брусів, дверних блоків, віконних рам, дверей, парканів, альтанок, плінтусів, 
поручнів, рейок, столів, стільців, полиць, підвіконників, швабр, сходів та інших 
дерев’яних виробів. Столярним цехом за звітний період виготовлено та частково замінені 
двері в навчальних корпусах №10, 15, СОТ «Академічний», Ботанічному саду, відділі 
охорони, столярному цеху, а також виготовлені та частково замінені двері в студентських 
гуртожитках № 2, 4, 12. Освоєно коштів на суму 749710,55 грн. 

 
Важливим підрозділом є механічний цех, який освоїв майже 446233 тис. грн. 

Відділ забезпечує потреби університету такими виробами як: металеві каркаси воріт, 
дверей, козирків, вішалок, трибуни, зупинки; металеві кронштейни, коробки, лавки, люки, 
пандуси, перемички, огорожі, грати, ворота, шлагбаум, стовпи, шайби, таблички, фрамуги, 
скребки, кутники, анкер, арматурна сітка. Проведено ремонт огорожі Ботанічного саду, 
кафедри конярства, УЛЯБП АПК, виготовлено металеві лавки, урни та облаштовано Алею 
Слави. 

 
Значну кількість ремонтно-профілактичних робіт виконав відділ головного 

енергетика загальною вартістю майже 419,00 тис. грн. Перш за все це: ремонт 
електрообладнання, зовнішніх ліній електропередач, заміна щитових, обладнання 
навчальних корпусів та студентських гуртожитків. Відділом протягом звітного періоду 
постійно здійснювалися капітальні ремонти електрообладнання в аудиторіях та кімнатах 
навчальних корпусів № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, що потребували цього, студентських 
гуртожитках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 та студентській їдальні. 

 
Відділ головного механіка протягом усього періоду забезпечував безперебійну та 

надійну роботу устаткування, утримання у працездатному стані систему інженерних 
мереж. Відділом за весь звітний період освоєно на ремонт та переоснащення інженерних 
мереж майже 582855,00 тис. грн. Відділом головного механіка відремонтовано зовнішні 
каналізаційні системи студентських гуртожитків № 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. У навчальних 
корпусах № 7, 9, 10, 12 частково замінені труби гарячого та холодного водопостачання. 
Відділом головного механіка проведена діагностика та підготовка студентських 
гуртожитків, навчальних корпусів до опалювального сезону, а також проведено ремонт та 
заміна центрального опалення навчальних корпусів № 5, 10, 17, Ботанічному саду, 
центральній їдальні. 

 
Відділ обліку енергоносіїв потягом 2015 р. здійснював постійний контроль за 

енергоспоживанням, організацію здачі звітності, оформленням актів приймання-передачі 
використаних енергоносіїв, підготовку і оформлення документів на оплату, повірку і 
ремонт лічильників, ведення ділової переписки, проведення підготовки та укладення 
договорів на постачання води, газу, тепла, електричної енергії, таким чином забезпечуючи 
безперебійне обслуговування університету енергоносіями. 
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10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  
 

Зростання ролі освіти та науки в суспільстві, диверсифікація, а також 
інтернаціоналізація вищої освіти – ці світові тенденції характеризують міжнародний 
компонент у діяльності університету як необхідну умову його комплексного розвитку. 

Концепція освітянської діяльності НУБіП України визначається його статутом − 
Національного вищого навчального закладу дослідницького типу, головна мета якого 
полягає в інтегруванні у світову освітянську систему та утвердженні міжнародного 
статусу. 

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку 
НУБіП України, як невід’ємною складовою життя університету та розвивається в рамках 
єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти. 

З року в рік наш університет торує непростий шлях розбудови міжнародної 
діяльності: відділ міжнародних зв’язків у тісній взаємодії з іншими підрозділами розвиває 
за всіма напрямами відносини університету із зовнішнім світом. 

Метою міжнародного співробітництва є встановлення шляхів подальшого розвитку 
міжнародної діяльності НУБіП України з вищими навчальними закладами, державними і 
недержавними організаціями зарубіжних країн, а також підвищення іміджу 
агропромислового комплексу України на міжнародній арені. 

Досягнення цієї мети можливо шляхом налагодження діалогу культур, інтеграції до 
європейського та світового загальноосвітнього простору, глобалізації й 
інтернаціоналізації у відносинах. НУБіП України системно підходить до питання 
інтеграції до європейського та світового освітянського товариства, яке виражається в 
поступовому розвитку співробітництва з відомими зарубіжними університетами аграрного 
профілю, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й установами. 

Для реалізації мети проводиться робота за напрямами: 
− підписання угод про співробітництво у сфері підготовки спеціалістів для 

сільського господарства з провідними зарубіжними вищими навчальними закладами, 
міжнародними організаціями, установами, програмами тощо; 

− розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних 
проектів; 

− проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих 
столів; 

− пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, 
надання стипендій та грантів; 

− налагодження ефективного обміну викладачами і студентами з метою 
підвищення їх професійного рівня; 

− впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих дисциплін з 
метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності НУБіП України; 

− активізація роботи із пошуку закордонних ВНЗ-партнерів для розробки та 
впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних 
дипломів про вищу освіту; 

− створення нової системи підвищення кваліфікації та перепідготовки для 
професорсько-викладацького складу, яка б задовольняла реалізацію важливого 
загальноєвропейського принципу – «освіта через усе життя»; 

− сприяння розвитку бібліотечних ресурсів та інформаційних технологій через 
програми міжнародної технічної допомоги; 

− поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх 
послуг, що надаються університетом шляхом оновлення інформації іноземними мовами. 

Завдяки активним діям за напрямом розвитку міжнародного співробітництва 
НУБіП України став одним із лідерів серед аграрних вишів України у поширенні 
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Болонської конвенції, яка передбачає створення Європейського простору вищої освіти. Це 
робиться для поліпшення можливостей працевлаштування та мобільності студентів, а 
також для підвищення міжнародної конкурентоспроможності європейського ринку вищої 
освіти. 

Свідченням нового рівня та перспектив участі НУБіП України у світовій системі 
міжнародних освітньо-наукових відносин є активна співпраця з ФАО ООН, ICA, 
GCHERA, Вишеградською асоціацією університетів, МАГАТЕ, Міжнародною спілкою 
лісових дослідних організацій (IUFRO) та ін. 

У 2015 р. близько 800 викладачів, науковців, аспірантів та студентів НУБіП України 
взяли участь у різноманітних міжнародних заходах (у т.ч. навчання, стажування, 
навчально-виробничі практики), зокрема: 

− участь у засіданнях Виконавчого комітету ICA; 
− участь у заходах Вишеградської асоціації університетів; 
− участь у заходах МАГАТЕ; 
− участь у спільних дослідженнях в рамках проектів SOCODEVI, HORIZON 2020, 

GESAPU, MIMIPPA, QANTUS, ALRAKIS II, FP-7 та ін.; 
− участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, 

симпозіумах. 
На базі НУБіП України було організовано та проведено 67 міжнародних заходів 

(конференції, семінари, воркшопи). 
На сьогодні НУБіП України співпрацює зі 146 установами з 41 країни в рамках угод 

про співробітництво. 
У 2015 р. укладено 38 документів про міжнародне співробітництво, зокрема: 

– підписано договори про співпрацю з Університетами прикладних наук 
Вайєнштефан та Анхальт, Азербайджанським державним аграрним університетом, 
Академією сільськогосподарських наук Грузії, Державним аграрним університетом 
Молдови, Університетом Фукусіма (Японія), Норвезьким університетом наук про життя; 

– підписано угоди про започаткування програм обміну в рамках проекту Mevlana з 
Університетом Sinop та Університетом Dicle. Підписано 10 угод міжінститутськоі 
мобільності в рамках програми Erasmus +. 

– Університет є співвиконавцем 38 міжнародних проектів та учасником 28 
програм навчального, науково-технічного співробітництва, основними з яких є:  

– QANTUS «Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для 
українських університетів», програма TEMPUS; 

– SOCODEVI «Проект розвитку зерносховищ та розвитку сільськогосподарських  
кооперативів в Україні» 

– GESAPU – «Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та 
забезпечення повного обліку вуглецю для покращення точності інвентаризації парникових 
газів», 7-ма Рамкова Програма ЄС; 

– BIOSENSORS-AGRICULT «Розробка біосенсорів, що базуються на 
нанотехнології, для сільського господарства», програма Marie Curie Actions; 

– ERASMUS IP course «Багатофункціональна роль лісових екосистем і 
багатоцільове використання лісових ресурсів», Програма ERASMUS MUNDUS; 

– COMET «Координація та впровадження пан-Європейського інструменту для 
радіоекології», проект Європейської комісії FP7; 

– NanoContraChem «Наноструктурні матеріали для каталітичного розкладу 
хімічних отруйних речовин», програма Science for Peace and Security Programme NATO; 

– REEFMC «Удосконалення охорони лісів від пожеж у регіоні Східної Європи в 
рамках діяльності Східноєвропейського центру моніторингу пожеж», програма Wildland 
Fire Network GFMC; 
 



 286

– «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної 
енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», 
програма UNIDO; 

– «Сталий розвиток в аграрному секторі країн Вишеградської четвірки та 
співпрацюючих регіонів», стратегічний проект за підтримки Вишеградського фонду; 

– Удосконалення охорони лісів від пожеж у регіоні Східної Європи в рамках 
діяльності групи фахівців з лісових пожеж Європейської Економічної Комісії ООН. 

У 2015 р. розроблено та подано 23 проектні заявки за міжнародними грантовими 
програмами та фондами (TEMPUS, ERASMUS +, HORIZON 2020, PEOPLE, NATO та ін. ). 

72 студенти НУБіП України представили навчальний заклад та країну в ряді 
міжнародних заходів у 11 країнах світу; 

131 студент НУБіП України відвідав закордонні установи з метою навчання та 
стажування у 14 країнах світу; 

656 студентів НУБіП України пройшли навчально-виробничу практику на 
провідних сільськогосподарських підприємствах у 9 країнах світу; 

198 НПП НУБіП України відвідали закордонні установи з метою стажування, 
активізації співпраці, участі у міжнародних заходах у 12 країнах світу; 

26 НПП НУБіП України відвідали закордонні установи з метою стажування, 
навчання, проведення досліджень у 12 країнах світу; 

63 іноземні громадяни здобувають освіту в нашому університеті; 
93 НПП НУБіП України є членами понад 70 міжнародних організацій; 
 
У 2015 р. з 12 країн світу прийнято 174 особи у складі 33 делегацій. 
 
Офіційні делегації країн: Польщі, Франції, Чехії, Словенії, Швеції, Німеччини, 

США, Грузії, Нідерландів, Македонії, Гани, Китаю, Туреччини. 
 
У 2015 р. відділ міжнародних зв’язків здійснював роботу за напрямками, 

передбаченими  планом роботи «Голосіївська ініціатива–2020», а саме:  
- поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ-партнерами 

та іншими установами країн Європи, Азії; США та ін.;  
- сприяння організації і проведенню міжнародних конференцій, семінарів, 

воркшопів; 
- розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках 

міжнародних програм і проектів;  
- координація роботи в рамках міжнародних програм (ТЕМРUS, ERASMUS 

MUNDUS) та інноваційних проектів (QANTUS, ALRAKIS +, GESAPU, MIMIPPA та інші); 
- активна участь НУБіП України у роботі Асоціації європейських університетів 

наук про життя (ICA), Вишеградської асоціації університетів, Організації з продовольства 
та сільського господарства (FAO) та інших організацій; 

- удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за 
кордоном; 

- надання інформації по програмах навчання в закордонних вищих навчальних 
закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження подібних програм; 

- підтримка професорсько-викладацького складу при службових відрядженнях за 
кордон; 

- організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних 
студентів, магістрів, аспірантів; 

- організація і сприяння прийому іноземних делегацій та забезпечення 
проведення протокольних процедур при роботі з ними; 

- забезпечення паспортно-візового режиму іноземних громадян, що навчаються в 
НУБіП України; 
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- співпраця з відповідними структурами Міністерства закордонних справ, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та іншими керівними 
установами України з питань міжнародної діяльності; 

- ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямками та 
спеціальностями; 

- реклама освітніх та дорадчих послуг факультетів та інститутів НУБіП України 
на міжнародній арені з метою залучення іноземних студентів до навчання в Університет. 

 
У 2015 р.: 

- в Університеті навчалося 63 іноземців – громадяни Азербайджану, Білорусії, 
Гани, Грузії, Ізраїлю, Іраку, Казахстану, Кіпру, Лівану, Марокко, Палестини, Польщі, 
Російської Федерації, США, Туркменістану, Узбекистану. Бакалаврів – 53 осіб; магістрів – 
3; аспірантів – 3, стажистів – 1, підготовче відділення – 3 (табл.. 10.1.); 

- для 656 студентів НУБіП України було організовано навчально-виробничу 
практику (тривалістю в середньому від 3 до 6 місяців) на провідних 
сільськогосподарських підприємствах країн Західної та Східної Європи і США 
(табл. 10.2.); 

- 72 студенти представляли НУБіП України на різноманітних міжнародних заходах 
в закордонних установах 11 країн світу; 

- 131 студент НУБіП України відвідали закордонні установи в 14 країнах світу з 
метою стажування. 19 студентів НУБіП України продовжують навчання університетах-
партнерах Німеччини, Греції, Чехії, Японії з метою отримання подвійних дипломів. 

 

Таблиця 10.1. Навчання іноземців у НУБіП України 
 

Спеціальність Кількість 
студентів Країна ОС 

1 Кіпр бакалавр 
1 Білорусь бакалавр 
1 Палестина бакалавр 
2 Польща бакалавр 
1 Росія бакалавр 
1 Ізраїль  бакалавр 

Ветеринарна медицина 

1 Ліван магістр 
1 Білорусь бакалавр Фінанси і кредит 16 Туркменістан бакалавр 

Облік і аудит 6 Туркменістан бакалавр 
Бухгалтерський облік,аналіз  та аудит 1 Йорданія  аспірант 

1 Росія бакалавр 
1 Туркменістан бакалавр 
1 Гана бакалавр 
1 Узбекистан бакалавр 

Аграрний менеджмент  

1 Грузія бакалавр 
2 Азербайджан бакалавр 
1 Грузія бакалавр Правознавство 
3 Туркменістан бакалавр 

Землевпорядкування 1 Грузія магістр 
Комп'ютерні науки 3 Туркменістан бакалавр 
Енергетика та електротехнічні системи в АПК 1 Казахстан бакалавр 
Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва 1 Ірак аспірант 

Машини та обладнання с.-г. виробництва 1 Ліван магістр 
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Спеціальність Кількість 
студентів Країна ОС 

Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 1 Азербайджан бакалавр 

Соціальна педагогіка 1 Туркменістан бакалавр 
2 Азербайджан бакалавр 
1 Гана бакалавр 
1 Молдова бакалавр Агрономія  

1 Туркменістан бакалавр 
Агрохімія і ґрунтознавство 1 Китай  стажист 
Захист рослин 1 Ірак аспірант 
Харчові технології та управління якістю в АПК 1 Туркменістан бакалавр 

1 Єгипет - 
1 Китай - Підготовче відділення  

 1 Гана  - 
Всього 63 - - 

 
 

Таблиця 10.2. Практичне навчання студентів та аспірантів  
НУБіП України за кордоном 

 
№ Країна Назва програми Кількість студентів 
1 Нідерланди Vermeer 1 
2 Норвегія Atlantis 6 
3 Німеччина Internship International 8 
4 Нідерланди  SUSP 11 
5 Швейцарія Agrimpuls 10 
6 Данія Travel to farm 1 
7 Німеччина Allfein Feinkost 94 
8 Данія Yding Gront 6 
9 США Internship International 18 

10 Німеччина  Karls Erdbeer Hof 447 
11 Німеччина Jeople 14 
12 США WISE 2 
13 Німеччина  Німецька селянська спілка 5 
14 Данія Danish-Ukrainian Connections 1 
15 Німеччина APOLLO 3 
16 Німеччина Selton  1 
17 Німеччина Ingo Reinhart 5 
18 Польща Agrotrade 2 
19 Німеччина Heinz-Peter Frehn 1 
20 Німеччина Літня робота у Німеччині 1 
21 Франція Обмін Франція-Україна 1 
22 Болгарія Технічний університет 7 
23 Франція Дружба без кордонів 11 

Всього  656 
 
Університет приділяє значну увагу відрядженням за кордон НПП для участі в 

Міжнародних заходах. У 2015 р. НПП НУБіП України здійснили 198 виїздів за кордон з 
метою участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та нарадах. 

26 НПП НУБіП України здійснили виїзди за межі України з метою стажування, 
навчання, проведення досліджень у 12 країнах світу (табл. 10.3). 
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Таблиця 10.3. Стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників  
НУБіП України за кордоном 

 
№ 
п/п ПІБ Установа Підрозділ НУБіП №/ дата 

наказу 

1 Бойко Роман 
Сергійович 

Центр підземної фізики 
інституту фундаментальних 
наук, Корея, м. Теджон 

кафедра органічної, 
фізичної і колоїдної хімії 

2 «в» 
/12.01 

2 Шаванова Катерина 
Євгенівна 

Лінчепінг Університет 
Швеція, проект FP-7 

науковий співробітник теми 
110/476-пр 

12 «в» 
/4.01 

3 Лакида Іван 
Петрович 

Міжнародний інститут прик-
ладного системного аналізу 
Австрія, м. Лаксенбург 
«HORIZON 2020» 

кафедра лісового 
менеджменту 

13 «в» 
/4.02 

4 Демешкант Наталія 
Андріївна 

Варшавський університет 
Польща, м. Варшава 
у рамках Еразмус Мундус 2 
проекту ALRAKIS II 

кафедра інноваційної 
діяльності в АПК 

40 «в» 
/10.03 

5 Мельник Олег 
Петрович 

Люблінський аграрний 
університет 
Польща, м. Люблін 

кафедра анатомії тварин 46 «в» 
/11.03 

6 Рябченко Оксана 
Олександрівна 

Університет Гронінгена 
Нідерланди, м.Гронінген 
Erasmus Mundus Action 2 
проекту ALRAKIS II 

кафедра глобальної 
економіки 

84«в»/ 
16.04 

7 Рудніцька Наталія 
Анатоліївна Франція, м.Париж кафедра іноземної мови та 

перекладу 
107 «в»/ 
12.05 

8 Коновал Оксана 
Миколаївна Китай, м.Ханчжоу 

старший науковий спів-
робітник дослідниць-кого 
сектору УЛЯБП АПК 

120«в»/ 
15.05 

9 
Гладченко 
Мирослава 
Миколаївна 

Університет Лозанни 
Швейцарія, м.Лозанна кафедра англійської мови 140 «в»/ 

29.05 

10 Нагорнюк Оксана 
Миколаївна Польща, м.Краків 

кафедра методології 
навчання та управління 
навчальними закладами 

150 «в»/ 
05.06 

11 Пінчевська Олена 
Олексіївна 

Словацька Академічна 
Інформаційна Агенція 
Словаччина, м. Зволен 

кафедра технології 
деревообробки 

178 «в»/ 
25.06 

12 Кондратюк Вадим 
Миколайович Грузія, м.Тбілісі декан ф-ту тварин-ництва 

та водних біоресурсів  
190 «в»/ 
13.07 

13 Кравченко Юрій 
Станіславович 

Північно-східний інститут 
географії та агроекології, 
Китай, м. Харбін 

кафедра ґрунтознавства та 
якості ґрунтів 

202 «в» 
/30.07 

14 Макарчук Оксана 
Григорівна Польща, м. Варшава кафедра статистики та 

економічного аналізу 
203 «в»/ 
31.07 

15 Журавська Ніна 
Станіславівна Франція, м. Бордо 

кафедра методології 
навчання та управління 
навчальними закладами 

217 «в»/ 
01.09 

16 Лакида Петро 
Іванович 

Міжнародний інститут прик-
ладного системного аналізу 
Австрія, м. Люксембург 
«Horizon 2020» 

директор ННІ лісового і 
садово-паркового 
господарства 

221 «в»/ 
04.09 
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№ 
п/п ПІБ Установа Підрозділ НУБіП №/ дата 

наказу 

17 Лабенко Олександр 
Миколайович 

Польща, м. Варшава 
«Alkaris II» 

кафедра оподаткування і 
страхування 

243 «в»/ 
18.09 

18 Гальчинська Юлія 
Миколаївна 

Польща, м. Вроцлав 
«Alkaris II» 

кафедра маркетингу та 
міжнародної торгівлі 

250 «в»/ 
21.09 

19 Балановська Тетяна 
Іванівна 

Варшавський університет 
наук про життя Польща,  
м. Варшава проект ЮНЕСКО 

кафедра менеджменту  
ім. професора  
Й.С. Завадського 

259 «в»/ 
23.09 

20 Бойко Роман 
Сергійович 

Національна лабораторія 
Гран Сассо Національного 
інституту ядерної фізики 
Італія, м. Лаквіла 

кафедра фізичної і 
колоїдної хімії та хімії 
пестицидів 

303 «в»/ 
23.10 

21 Забуранна Леся 
Валентинівна 

Варшавський університет 
наук про життя 
Польща, м. Варшава 
ALKARIS II 

кафедра менеджменту  
ім. професора  
Й.С. Завадського 

305 «в»/ 
26.10 

22 Камінська Тетяна 
Григорівна 

Варшавський університет 
наук про життя 
Польща, м. Варшава 

кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту 

312 «в»/ 
29.10 

23 Білєра Наталія 
Миколаївна 

Геттінгенський університет 
Георга Августа, Німеччина,  
м. Гент «ERASMUS Alkaris II» 

кафедра екології агро-
сфери та екологічного 
контролю 

339 «в»/ 
11.11 

24 Шаванова Катерина 
Євгенівна 

Університет Перпіньяну 
Франція м. Перпіньян 

старший науковий 
співробітник теми  
№ 110/71-ф 

334/1«в» 
/11.11 

25 Мельник Олег 
Петрович 

Вроцлавський медичний 
університет 
Польща, м. Вроцлав 

кафедра анатомії тварин 351 «в»/ 
23.11 

26 Янін Петро 
Геннадійович 

Академія агарних наук 
КНР, м.Чжеджендзян 

науково-дослідницький 
сектор біосенсорного 
аналізу об'єктів дов-кілля та 
продукції АПК 

355 «в»/ 
26.11         

 
93 НПП НУБіП України є членами понад 70 організації: 

 
Таблиця 10.4. Членство науково-педагогічних та педагогічних працівників  

НУБіП України в міжнародних організаціях 
 

№ 
п/п ПІБ Міжнародна організація Посада в організації 

Російська академія освіти Академік 1 Ніколаєнко С.М. Рада ректорів агарних вузів СНД Член Ради 

2 Передерій Н.О. Координаційна рада УПН 
Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) Координатор в м. Київ 

AGRIMBA Член ради 
MBA in Agribusiness, ICA Член 
UCAB  
APSTRACT Член редакційної ради 3 Ковтун О.А. 

KIC InnoEnergY, Regional 
Environmental Center Національний координатор 

4 Поліщук В.В. FAO Національний консультант 
ITGIS за сумісництвом 
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№ 
п/п ПІБ Міжнародна організація Посада в організації 

Комиссия по контролю качества и 
безопасности продукции 
животноводства при Совете экпертов 
по биобезопасности и биозащите в 
ветеринарной медицине стран СНГ 

Голова 

Ассоциация по биобезопасности и 
биозащите в ветеринарной медицине 
стран СНГ и Совет экпертов по 
биобезопасности и биозащите в 
ветеринарной медицине стран СНГ 

Член Асоціації і Ради 

5 Хмельницький Г.О. 

Академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии стран СНГ Академік 

6 Мельник О.П. Польське товариство анатомів Член товариства 
Всесвітня та Європейська асоціації 
ветеринарних анатомів (EAVA) Член асоціації 

Всесвітня та Європейська асоціація 
істориків ветеринарної медицини Член асоціації 7 Рудик С.К. 

Міжнародне товариство з морфології 
хребетних тварин Член товариства 

Всесвітня та Європейська асоціації 
ветеринарних анатомів (EAVA) Член асоціації 

Міжнародне товариство з морфології 
хребетних тварин Член товариства 8 Хомич В.Т. 
Європейська асоціація ветеринарних 
анатомів та Міжнародного товариства 
морфологів хребетних тварин 

Член 

Всесвітня та Європейська асоціації 
ветеринарних анатомів (EAVA) Член асоціації 

Міжнародне товариство з морфології 
хребетних тварин Член товариства 9 Мазуркевич Т.А. 
Європейська асоціація ветеринарних 
анатомів та Міжнародного товариства 
морфологів хребетних тварин 

Член 

Всесвітня та Європейська асоціації 
ветеринарних анатомів (EAVA) Член асоціації 

Міжнародне товариство з морфології 
хребетних тварин Член товариства 10 Колич Н.Б. 

ІРСО (інститут розвитку порівняльної 
онкології) Член товариства 

11 Галат В.Ф Міжнародна президія 
паразитоценологів Член президії 

Міжнародна кадрова академія Академік 
Міжнародна академія технологічних 
наук Професор 12 Курило В.І. 

Міжнародна поліцейська асоціація Член 

13 Ковальчук І.П. 

Міжвузівська науково-координаційна 
рада з проблем ерозійних, руслових та 
гирлових процесів при МДУ 
ім. М.В. Ломоносова 

Член ради 

14 Євсюков Т.О. 

Міжвузівська науково-координаційна 
рада з проблем ерозійних, руслових та 
гирлових процесів при МДУ  
ім. М.В. Ломоносова 

Член ради 
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№ 
п/п ПІБ Міжнародна організація Посада в організації 

15 Світличний О.П. Редакційна рада Princeton Journal of 
Scientific Review Член ради 

16 Єрмоленко І.М 

Київський осередок Міжнародної асо-
ціації істориків права на базі Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, Міжнародна асоціація 
істориків права  

Член 

17 Кохан С.С. 

Базова організація з підготовки кадрів у 
галузі геодезії, картографії, кадастру і 
дистанційного зондування Землі на базі 
Московського державного університету 
геодезії і картографії (РФ) 

Член 

18 Колесніченко О.В. Міжнародне товариство охорони дерев Член 
Міжнародна академія інформатизації Міжнародний академік 

19 Лакида П.І. Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Асоційований член 

Міжнародна академія інформатизації Дійсний академік 
Лісова Опікунська Рада Член 
Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Асоційований член 

Міжнародна академія інформатизації Академік 

20 Кравець П.В. 

FSC Національний представник 
Міжнародне товариство дослідження і 
охорони дерев Асоційований член 

Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Член 

Польське Товариство Мікоризи,  Член 

21 Кушнір А.І. 

Федерація Арбористів Польщі Член 

22 Маурер В.М. Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Член 

Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Асоційований член 

23 Зібцев С.В. Група фахівців з лісових пожеж 
ФАО/ЕЄК ООН Член 

Міжнародне товариство дослідження і 
охорони дерев, асоційований член FAO 
(секція лісівництво, регіон Європа, 
Україна) 

Асоційований член 

FAO (секція лісівництво, регіон 
Європа, Україна) Експерт 

24 Юхновський В.Ю. 

Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Експерт 

25 Пилипенко О.І. Міжнародна спілка лісових дослідних 
організацій (IUFRO) Асоційований член 

26 Карпенко В.І. FAO (секція лісівництво, регіон 
Європа, Україна) Асоційований член 

Наукова спілка з деревинознавства 
(Росія) Член ради 

27 Пінчевська О.О. International Academy of Wood Sciences 
(IAWS) Експерт 

28 Василишин Р.Д. UNECE/FAO 
Національний представник у 
групі фахівців з лісової 
біоенергетики 
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№ 
п/п ПІБ Міжнародна організація Посада в організації 

29 Коваль В.С. International Academy of Wood Sciences 
(IAWS) Експерт 

30 Головач В.М. International Academy of Wood Sciences 
(IAWS) Експерт 

31 Марченко Н.В. International Academy of Wood Sciences 
(IAWS) Експерт 

32 Зражва С.Г. ISO TC 218 «Timber» Конвіньор консультативної 
групи голови ТК 

33 Лакида І.П. Міжнародний інститут прикладного 
системного аналізу (IIASA) Виконавець проекту 

34 Кутя М.М. Міжнародна асоціація студентів-
лісівників (IFSA) 

Член київського локального 
комітету 

35 Демешкант Н.А. CMEP Communication in Management, 
Education and Play Член наукового комітету 

ESEE (Європейська організація освіти 
екстеншин) Член 

AIAEE (Міжнародна Асоціація 
аграрної освіти в дорадництві) Член 

домашній економіці IFHE Член 
36 Кальна- 

Дубінюк Т.П. 

Товариство учасників програми 
міжнародних обмінів FULBRIGHT Член 

37 Ракоїд О.О. Конвенція ООН про боротьбу з 
опустелюванням 

Офіційний науковий 
кореспондент від України 
(UNCCD Scienceand 
Technology Correspondent) 

Європейське товариство охорони 
ґрунтів (ESSC) Член організації 

38 Булигін С.Ю. Міжнародна організація ґрунтознавців 
(WOS) Член організації 

39 Манько Ю.П. Європейська асоціація гербологів Член організації 
40 Косолап М.П. Європейська асоціація гербологів Член організації 
41 Танчик С.П. Європейська асоціація гербологів Член організації 
42 Приліпка О.В. Міжнародний університет Відня Почесний професор 

Міжнародне електрохімічне товариство Член 
43 Стародуб М.Ф. Міжнародне інженерно-оптичне 

товариство (SPIE) Член 

44 Пономаренко Н.П. Член 
45 Бородай В.П. Член 
46 Мельник В.В. Член 
47 Базиволяк С.М. 

Всесвітня наукова асоціація з 
птахівництва 

Член 
Науковий журнал Грузинського аграр-
ного університету «Відомості аграрної 
науки» 

Член редакційної колегії 

Науковий збірник Жешовського універ-
ситету «Освіта-Інформатика-Техніка» 
(Польща) 

Член редакційної колегії 48 Нагорнюк О.М. 

Щорічна Міжнародна науково-
практична конференція «Освіта-
Інформатики-Техніка», Жешовський 
університет (Польща) 

Член оргкомітету 

49 Шелестов А.Ю. Робоча група WGISS комітету GEOS Член робочої групи 

50 Касаткіна О.М. IBM Член програми IBM 
«Академічні ініціативи» 
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51 Мельничук С.Д. EUROSCIENCE Член 

52 Дрозда В.Ф. ВПС МОББ (штаб-квартири Москва, 
Росія – Нью-Йорк, США) 

Керівник секції ентомофагів 
та біозахисту 

Асоціація TPSA («The Pesticide 
Stewardship Alliance»), США Член робочої групи 53 Лоханська В.Й. 
EUROSCIENCE Член 
Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

54 Михайлович Я.М. Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 

Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

55 Войтюк Д.Г. Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 

Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

56 Войтюк В.Д. Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 

Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 57 Чаусов М.Г. 

Редколегія вісника наукових праць 
Пермського національного технічного 
університету (РФ) 

Член редколегії 

Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 58 Булгаков В.М. 

Редколегія вісника наукових праць 
Литовського аграрного університету 
(Литва) 

Член редколегії 

Редколегія міжнародного журналу 
«Motrol: commission of motorization and 
energetics in agriculture» Польської 
академії наук (Польща) 

Член редколегії 
59 Роговський І.Л. 

Польська академія наук, відділ в 
Любліні Член 

60 Човнюк Ю.В. Міжнародна кадрова академія Член 

61 Відьмаченко А.П. Національна Академія наук Республіки 
Болівія (Болівія, м. Ла-Пас) Член-кореспондент 

62 Драганов Б.Х. Міжнародна Академія холоду (Росія,  
м. Санкт-Петербург) Академік 
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63 Червінський Л.С. Міжнародна Академія аграрної освіти 
(Росія, м. Москва) Академік 

Національна комісія з програми 
ЮНЕСКО «Людина і біосфера» Член комісії 

64 Євтушенко М.Ю. Міжнародна комісія з питань Червоної 
книги України Член комісії 

65 Гопка Б.М. 
Міжнародна федерація гуцульського 
конярства (Huzul International 
Federation) 

Член міжнародної федерації 

66 Андрющенко А.І. 
Міжнародна рада з науково-технічного 
співробітництва в галузі досліджень 
водних біоресурсів та аквакультури 

Член міжнародної ради 

67 Цедик В.В 
Міжнародна рада з науково-технічного 
співробітництва в галузі досліджень 
водних біоресурсів та аквакультури 

Член міжнародної ради 

68 Яблонський В.А. Міжнародне товариство імунологів Член товариства 
69 Яблонська О.В Міжнародне товариство імунологів Член товариства 
70 Столюк В.В. Федерація Ветеринарів Європи Член федерації 
71 Адамчук Л.О. Міжнародна мережа AgroBioNet Член 
72 Броварський В.Д. Міжнародна мережа AgroBioNet Член 

73 Осадча Ю.В. Всесвітня наукова асоціація з 
птахівництва Член асоціації 

74 Костенко С.О. ФАО  
Альтернативний член з 
генетичних ресурсів та 
біорізноманіття тварин 

75 Глушак І.І. 
Міжнародна федерація гуцульського 
конярства (Huzul International 
Federation) 

Член федерації 

76 Шевченко П.Г. 

Міжнародна рада з науково-технічного 
співробітництва в галузі досліджень 
водних біоресурсів та аквакультури та 
(NACEE) 

Член ради 

77 Васюхін М.І. 
 Європейська асоціація безпеки Член вченої ради, експерт 

78 Слива Ю.В. Міжнародна асоціація стійкого 
розвитку (МАУР), Болгарія Член 

79 Федоренко В.П. Міжнародна організація з біологічного 
захисту рослин Член  

80 Гафурова О.В. 

Проект «Зміцнення бізнес-об’єднань 
малих і середніх підприємств», який 
впроваджується у 2015-2018 рр. 
програмою розвиту ООН у співпраці з 
Мінекономіки і торгівлі України та за 
фінансової підтримки Уряду 
Швейцарської Конфедерації 

Учасник проекту 

81 Заріцька І.М. Член міжнародної асоціації істориків 
права Член асоціації 

82 Головко Л.О. EU Law Journal веб-сторінка 
www.eulawjournal.eu Членство в редакційній раді 

83 Сердюк А.Г. Міжнародне товариство агрохіміків і 
агроекологів «Агрохімекосоюз» 

Член товариства  
к-ра агрохімії 

84 Городній М.М. Міжнародне товариство агрохіміків і 
агроекологів «Агрохімекосоюз» Віце-президент 

http://www.eulawjournal.eu
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№ 
п/п ПІБ Міжнародна організація Посада в організації 

Європейська асоціація університетів 
наук про життя - ІСА 

Представник країн посрадян-
ського простору в Генераль-
ній асамблеї ректорів  

Європейська асоціація економістів 
аграрників Член асоціації 85 Ткачук В.А. 

Всесвітня організація обмінів у сфері 
сільського господарства GROW 
ABROAD 

Член організації 

86 Кравченко Ю.С. Всесвітня асоціація «Чорноземи Світу»  Заступник президента 
кафедри ґрунтознавства 

87 Бикін А.В. Міжнародне товариство агрохіміків і 
агроекологів «Агрохімекосоюз» 

Член товариства  
кафедри агрохімії 

88 Гуменюк В.В. Міжнародна асоціація студентів 
лісівників (IFSA) Член 

89 Шестяєва Н.І. ІРПО (інститут розвитку порівняльної 
онкології) Член 

90 Павелиця О.О. FEI Представник 

91 Нєдосеков В.В. Експерт по сказу в Бюро по Східній 
Європі та Ближньому Сходу  Експерт 

92 Міскевич С.В.  Міжнародна академія екології Член 
Міжнародна асоціація викладачів анг-
лійської мови як іноземної IATEFL в 
України 

Член 

Міжнародна асоціація вчителів 
англійської мови TESOL в України Член 

Міжнародне товариство прав людини Член 
Міжнародна організація «English 
Teaching Resource Centre (ETRC)» Член 

93 Тарнавська Т.В. 

Міжнародна організація «America 
House» Член 

 
У НУБіП України у 2015 р. організовано 67 міжнародних заходів – конференції, 

семінари, воркшопи, круглі столи та ін. 
 

Таблиця 10.5. Міжнародні заходи (конференції, семінари, воркшопи),  
проведені в НУБіП України 

 

№ п/п Назва заходу Період 
проведення 

К-сть інозем-
них учасників 

1.  II Міжнародна науково-технічна конференція 
«Крамаровські читання» 17-18.02.15 2 

2.  Воркшоп «Аргентина: минуле, теперішнє і майбутнє 
аграрних технологій. Генетично модифіковані рослини» 20.02.2015 1 

3.  Міжнародний семінар «Системотехніка та моніторинг стану 
сільськогосподарських угідь» 4-6.03.2015 2 

4.  
Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 
85-річчю з дня народження акад., д.с.-г.н., проф. Г.О. Богда-
нова «Теорія і практика годівлі с.-г. тварин» 

12-13.03.2015 6 

5.  Національний форум «Органічна Україна – 2015» 17-19.03.2015 1 
6.  Воркшоп «Аграрна політика у світі, що змінюється» 18.03.2015 2 

7.  
Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток агарної 
сфери» 
 

19.03.2015 3 
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№ п/п Назва заходу Період 
проведення 

К-сть інозем-
них учасників 

8.  
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень - 
2015». Проект S World 

19-29.03.2015 2 

9.  Міжнародна конференція «Сучасні технології в обробітку 
ґрунту» 20.03.2015 3 

10. 

Навчальний курс підвищення кваліфікації для викладачів, 
наукових співробітників та аспірантів на тему: «Аналіз 
пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на 
конкурентних ринках: теоретичний та прикладний аналіз» 

23-27.03.2015 2 

11. 
VI міжнародний семінар і національний круглий стіл  
«Охорона лісів від пожеж та лісопірологічні дослідження на 
землях природно-заповідного фонду» 

25-27.03.2015 1 

12. Міжнародна науковий семінар «Motrol 2015» 26.03.2015 6 

13. 

Організація курсів французької мови як іноземної для 
студентів і викладачів НУБіП України із французьким 
викладачем FLE (français langue étrangère) згідно угоди між 
НУБіП та французькою Асоціацією FLE 

березень - 
квітень 2015 

 
2 

14. Міжнародна конференція з міжнародного екологічного 
права «Адаптація до постійно мінливого світу» 

8–11.04.2015 
 2 

15. 
V Міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки 
молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва і пе-
реробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 

23-24.04.2015 2 

16. 

Міжнародна науково-практична конференція вчених, 
аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні 
актуальних проблем виробництва і переробки сировини, 
стандартизації і безпеки продовольства» 

23-24.04 2015 1 

17. Міжнародний семінар «Компетентність випробувальних та 
калібрувальних лабораторій» 29-30.04.2015 10 

18. Міжнародний науково-методичний семінар за напрямками 
«Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємств» 12-14.05.2015 1 

19. Міжнародна конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, 
практика, інновації» 14-16.04.2015 5 

 

20. «Здобутки студентської молоді у вирішенні науково-
практичних питань ветеринарної медицини» 19-20.05.2015 5 

21. 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція професор-
сько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми вете-
ринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринниц-
тва», присвячена 95-річчю факультету ветеринарної 
медицини 

21-22 05.2015 5 

22. VI Міжнародна конференція «Ягоди України - 2015: 
заморожування та свіжий ринок» 21-22 05.2015 16 

23. 

- Як викладачі можуть виявити плагіат за допомогою засобу 
Unplag); 
- Правові аспекти використання цифрових джерел при 
роботі із студентами); 
- Використання Moodle в університетській освіті – пробле-
ми, що постають перед новачками та просунутими 
користувачами 

26-28.05.2015 5 

24. 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління 
якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та 
перспект» 

28-30.05.2015 12 

25. Міжнародна конференція «Зберігання та переробка 
продукції рослинництва: освіта, наука, інновації»  1-3.06.2015 5 
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№ п/п Назва заходу Період 
проведення 

К-сть інозем-
них учасників 

26. 27 міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2015» 3-6.06.2015 3 

27. Міжнародна галузева конференція «Інноваційні рішення в 
області гнучкої упаковки» 4.06.2015 8 

28. ІІІ міжнародна наукова конференція «Інноваційне забезпечення 
виробництва органічної продукції та біопалива в АПК» 5-6.06.2015 2 

29. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення 
родючості ґрунтів і використання добрив», присвячена 150-
річчю дня народження акад. Д. М. Прянішнікова та 
Міжнародному Дню агрохіміка 

8-10.06.2015 2 

30. Семінар «Земельні аукціони»  9.06.2015 3 
31. Міжнародний науково-практичний семінар «День поля» 16.06.2015 5 

32. 
Міжнародна науково практична інтернет-конференція 
«Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, 
транспорті, виробництві та освіті '2015». Проект S-World 

16-28.06.2015 3 

33. 
Міжнародний семінар з університетом Вагенінгена 
«Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та 
ядерна енергетика» 

26.06- 03.07 
2015 

15 
 

34. «Законодавче регулювання ланцюгів поставки деревини та 
сертифікату походження деревини» червень 2015 2 

35. І Міжнародна літня школа «Досягнення та застосування 
екологічних і біологічних наук для сталого розвитку» 6-16.07.2015 30 

36. «Стан лісопірологічних досліджень та охорони лісів від по-
жеж у Східноєвропейському та Чорноморському регіонах» 7-9.09.2015 17 

37. 
Науково-практичний семінар «Управління умовами живлення 
картоплі за використання інноваційних методів діагностики та 
агрохімічного забезпечення технологій вирощування» 

16-17.07.2015 2 

38. Міжнародна науково-практична конференція «Діалог 
культур: Греція (1000-річчя афонської спадщини в Україні)» 21.09.2015 2 

39. Міжнародна виставка «Індустрія пива та безалкогольних 
напоїв-2015» 23-25.09.2015 15 

40. Міжнародна спеціалізована виставка «Фермер України-
2015» 23-25.09.2015 16 

41. Міжнародна виставка «Екологічний стандарт якості та 
безпеки продукції – крок у майбутнє 2015»  23-25.09.2015 8 

42. 
Міжнародна науково-практична конференція «Біологічно 
активні продукти бджільництва: актуальні питання 
одержання, переробки, використання» 

24-25.09.2015 6 

43. Круглий стіл «Перспективи та інновації у бджільництві»  24-25.09.2015 6 

44. ХІІ Міжнародна конференція «Морфологія на межі 
тисячоліть» 

24.09.2015-
3625.09.2015 8 

45. 
Курс підвищення кваліфікації викладачів, наукових 
співробітників та аспірантів «Аналіз попиту 
домогосподарств та прикладний аналіз добробуту» 

28.09-2.10.2015 2 
 

46. 

VІІ науково-практична конференція Всеукраїнського това-
риства ветеринарних патологів «Досягнення науки та освіти 
у розвитку галузі ветеринарної патології України на 
сучасному етапі» 

29.09.2015-
02.10.2015 5 

47. І міжнародна конференція «Зелена модернізація економіки: 
виклики та можливості» 30.09.2015 24 

48. «Інновації у ветеринарну освіту та науку ХХІ століття», 
присвячена 95-річчю факультету ветеринарної медицини 

30.09.2015-
02.10.2015 5 

49. Міжнародний семінар «День сказу» 02.10.2015 2 
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№ п/п Назва заходу Період 
проведення 

К-сть інозем-
них учасників 

50. 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
«Наукові дослідження та їх практичне застосування. 
Сучасний стан та шляхи розвитку 2015» 

6-18.10.2015 9 

51. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики XXI 
століття та їхнє вирішення у лісовому комплексу й довкіллі» 7-9.10.2015 1 

52. ХVI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 
землеробської механіки» пам’яті академіка П.Василенка» 17-19.10.2015 10 

53. 
Міжнародна науково-практична конференція «Високі 
технології у аграрному виробництві» в рамках Міжнародної 
спеціалізованої виставки «Високі технології - 2015» 

20-22.10.2015 2 

54. IХ міжнародна конференція «Проблеми промислової 
теплотехніки» 20-23.10.2015 2 

55. Міжнародний симпозіум з питань супутникового 
агромоніторингу «Information Needs in Crop Monitoring» 22-23.10.2015 1 

56. 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, 
правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних 
багатовікових дерев» 

22-25.10.2015 4 

57. Міжнародна конференція «Генетична інженерія, селекція і 
насінництво сільськогосподарських рослин» 27.10.2015 2 

58. Міжнародний форум «Green Mind» 27-28.10.2015 7 

59. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційно-
консультаційний форум»  29.10.2015 3 

60. ІІІ Міжнародна конференція молодих вчених «Актуальні 
проблеми наук про життя та природокористування» 

28.10.2015-
31.10.2015 7 

61. 12 Международная конференція «Овочі і фрукти України-
2015» 1-3.12.2015 12 

62. Круглий стіл «Оподаткування у сільському господарстві 
Німеччини» 9.12.2015 2 

 

63. Міжнародна науково-практична конференція «Якість і 
безпека харчових продуктів» 12-13.11.2015 18 

64. 
Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
сучасної енергетики і автоматики в системі 
природокористування» 

14-18.12.2015 3 

65. Міжнародна конференція «Захист рослин та карантин у 21 
столітті» 17-18.11.2015 3 

66. 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Проблеми 
та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та 
автоматики в АПК» 

17-19.12.2015 3 

67. 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих 
вчених «Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані 
електротехнології в біотехнічних системах АПК» 

17-19.12.2015 3 

 
Таблиця 10.6. Укладені та продовжені міжнародні угоди про співробітництво 
 

№ 
п/п Країна/Партнер Період дії Координатор 

1 Польща, Варшавський університет наук про життя 2016 -2021  Козирський В.В. 
2 Компанія «Syngenta» 2015  Танчик С.П. 
3 Компанія «Dow Agrosciences» 2015  Танчик С.П. 
4 Компанія «Du Pont» 2015  Танчик С.П.  

5 Китай, Північно-Східний Інститут географії і 
агроекології 2015  Кравченко Ю.С. 

6 Болгарія, Технічний університет м. Варна 2015-2018   
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№ 
п/п Країна/Партнер Період дії Координатор 

7 Нідерланди, Консалтингова компанія  «Link 
Consult» 2015-2020   

8 Франція, Вища Школа Агрономічної освіти  
м. Тулуза 2015  

9 Франція, Вища Аграрна Школа м. Діжон. 2015  
10 Польща, Вища школа інформатики, м. Лодзь 2015 Грищенко І.В. 

11 Туреччина, Рада вищої освіти Турецької Республіки 
університет АхіЕвран 2015 Тарнавська Т. 

12 Польща, Центральна Європейська академія 
навчання і сертифікації (CEASC) 

2015  
 Грищенко І.В. 

13 В’єтнам, В’єтнамський національний аграрний 
університет 

Довгострокова  
2015  Кондратюк В.М 

14 Туркменістан,Туркменський сільськогосподарський 
університет С.А.Ніязова 

Довгострокова  
2015  

15 Білорусь, РУП «Научно-практический центр НАН 
Белоруси по животноводству» 

Довгострокова  
2015 Угнівенко А.М.   

16 Грузія, Грузинський технічний університет Довгострокова  
2015 Кондратюк В.М 

17 Білорусь, Білоруська ДСГА Довгострокова  
2015 Шевченко П.Г. 

18 Федерація «Обміни Франція – Україна»; 2015 р  

19 Латвія, Латвійський сільськогосподарський 
університет 

Довгострокова 
2015  

20 Польща, Відділ бджільництва  інституту 
садівництва та квітникарства м. Пулава 

Безстроково з 
2007  Броварський В.П. 

21 Словаччина, Словацький університет м. Нітра 
2009 р. 

поновлено  у 
2015  

Броварський В.П. 

22 Австрія, Інститут бджільництва Австрії  
(м. Луам-ам-Зее) 

Безстроково з  
2007  Броварський В.П. 

23 Міжнародна федерація бджільництва «Apimondia» 2015 Лосєв О.М. 

24 Чехія, Компанія «Брунталлер» 2010 поновлено 
у 2015  Сичов М.Ю. 

25 Польща, Бджолофірма «Sadelskiy Bartnik» Безстроково з 
2015  Лосєв О.М. 

26 Білорусь, Поліський державний університет 2015-2020   
27 Польща. Поморска Академія в Слупську 2015-2020  

28 Польща, Гірничо-металургійній академії  
ім. Ст. Сташик, Університету Науки і Технології З 2015 на 5 років   

29 Факультет лісівництва та екологічних досліджень 
Єльського університету 2015  

30 Факультет охорони довкілля ім. Рубенштейна 
університету Вермонту 2015 проф. Біл Кітон 

31 Центром Глобального моніторингу пожеж (GFMC) березень 2015   
32 Франція, ТОВ «KUHN-Україна» З 2015 на 5 років Сєра К.М. 
33 Норвегія, Університет наук про життя З 2015 на 5 років  

34 Польща, Університет інформатики та мистецтв  
м. Лодзь З 2015 на 5 років  

35 Азербайджан, Азербайджанський державний 
аграрний університет З 2015 на 5 років  

36 Грузія, Академія сільськогосподарських наук З 2015 на 5 років  
37 Молдова, Державний аграрний університет З 2015 на 5 років  
38 Японія, Університет Фукусіма З 2015 на 5 років  
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Таблиця 10.7. Міжнародні проекти та програми співробітництва 
 
№ п/п Назва проекту (українською) Назва проекту (англійською) Програма Період, роки Координатор Фінансування 

1 
Підтримка дослідницької та 
науково-інноваційної системи в 
країнах Кавказького регіону 

The support of the research 
collaboration and the scientific 
innovative collaboration in countries 
of the Kavkaz region 

Erasmus Mundus 2013-2015 ALRAKIS II 
Каленський В.П. 28 тис.€ 

2 
Продуктивність нових та 
перспективних сортів пшениці 
озимої в Україні та Німеччині 

The productivity of the new 
perspective sorts of the winter wheat 
in Ukraine and Germane 

TEMPUS 2010-2015 
Університет прик-
ладних наук Ангальт 
Каленський В.П. 

- 

5 
Рамка кваліфікацій у галузі наук про 
навколишнє середовище для 
українських університетів 

Qualifications Framework for 
Environmental Science of Ukraine TEMPUS- QANTUS 2014-2016 Каленський В.П 86 тис.€ 

6 Розвиток молочарських 
кооперативів 

Development of the dairy 
cooperatives SOCODEVI 2015-2020 Терещенко В.К., 

Ткачук В.А.  

7 Модель оптимізації оподаткування 
сільськогосподарських кооперативів 

Model of the optimization of 
agricultural cooperatives’ taxation SOCODEVI 2015-2020 Камінська Т.Г.  

8 
Проект розвитку зерносховищ та 
сільськогосподарських кооперативів 
України 

Ukraine Grain Cooperatives Project SOCODEVI 2013-2018 
Університет 
Шербрук (Канада), 
Ткачук В.А. 

 

9 Сильніші разом Stronger Together information 
campaign 

Практичні аспекти 
співпраці з ЄС 18.02.2015 Акуленко Л.   

10 Українсько-польський проект 
«Розточчя» «Roztocze»  2014-2015 Ковальчук І.П.  

11 Програма академічних обмінів  Dicle University MEVLANA 2014-2019 Богданець В. 
Міністерство 
освіти 
Туреччини 

12 проект «Діалог культур: Україна - 
Греція» Dialog of cultures: Ukraine-Greece  безстроково Шинкарук В.Д  

13 
Українсько-Словацький проект 
«Вплив нетрадиційних видів рослин 
і їх продуктів на якість життя» 

 Ukr/SR/SPU3/08 2013-2015 Броварський В.Д.  

14 Характеристика бджолиного 
обніжжя відібраних видів рослин»  

TEMPUS – «Agricultural 
products and food safety 
– AgriSafeEduca» 
 

2015-2016 Броварський В.Д.  
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№ п/п Назва проекту (українською) Назва проекту (англійською) Програма Період, роки Координатор Фінансування 

15 

Польсько-український проект з 
конярства «Створення польсько-
українського центру з розведення та 
популяризації коней гуцульської 
породи»  

 IPBU.03.00-18-751/11-
00 2015-2016 Глушак І.І.  

16 Енергетика і автоматика біосистем Energetics and Automatics of 
Biosystems 

Спільна магістерська 
програма з отриманням 
подвійних дипломів 

06.11.13-
06.11.18 Козирський В.В. 

У рамках бюд-
жетів університе-
тів-учасників 

17 Наноструктуровані матеріали для 
каталітичних процесів  

Nanostructured Materials for the 
Catalytic Abatement of Chemical 
Warfare Agents «NanoContraChem» 

НАТО Наука заради 
миру та безпеки 2014-2017 Стародуб М.Ф. 

Шаванова К. 
140 тис.€ 
 

18 Розробка оптичних біосенсорів для 
детекції біотоксинів» 

Development of optical biosensors for 
detection of biotoxins SCIENCE FOR PEACE 2014-2016 Стародуб М.Ф. 

  

19 
Розробка біосенсорів, що базуються 
на нанотехнології для сільського 
господарства  

Development of Nanotechnology 
Based Biosensors for Agriculture 
«BIOSENSORS-AGRICULT» 

Marie Curie Actions – 
International Research 
Staff Exchange Scheme, 
European Commission 
(Латвія, Швеція, 
Франція, Україна) 

2013-2016 Стародуб М.Ф. 
 - 

20 Консолідація лісової політики в 
Україні 

FAO «Consolidation of Forest policy 
in Ukraine» TCP FAO 2013-2015 Зібцев С.В. 

Держлісагенство 
національний 
проект 

21 
Використання природних водотоків 
для гасіння лісових пожеж із 
застосуванням нових технологій 

Utilizing Stream Waters In The 
Suppression of forest Fires  
With The Help Of New Technologies 

EU Black Sea 
Operational Program 2013-2015 

Зібцев С.В.,Техно-
логічний університет 
Східної Македонії та 
Фракії, Греція 

90 тис.€ 

22 
Розробка програмного модулю для 
прогнозування доз пожежних під час 
гасіння пожеж у зоні відчуження 

Module for predicting of radioactive 
doses of fire firefighters in the 
Chernobyl Exclusion zone 

ОБСЄ 2014-2015 ОБСЄ 2 тис.€ 

23 

Економія, підвищення і управління 
накопиченням вуглецю та 
біорізноманіттям. Сприяння сталому 
розвитку в Чорнобильській зоні 
відчуження через створення Центру 
досліджень та охорони 
навколишнього середовища  

Conserving, Enhancing and Managing 
Carbon Stocks and Biodiversity while 
Promoting Sustainable Development 
in The Chernobyl Exclusion Zone 
through the Establishment of a 
Research and Environmental 
Protection Centre and Protected Area  

GEF UNEP  2015-2019 

Зібцев С.В, 
координатор в 
Україні  - 
Мінприроди 

координатор в 
Україні  - 
Мінприроди 
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№ п/п Назва проекту (українською) Назва проекту (англійською) Програма Період, роки Координатор Фінансування 
24 Розвиток FSC сертифікації в Україні FSC development in Ukraine FSC 2015 Кравець П.В.  

25 Польська національна комісія 
ЮНЕСКО 

Polish national commission for 
UNESCO Проект мобільності 2014-2015 Варшавський універ-

ситет наук про життя Польща 

26 
Підтримка KIC InnoEnergY в його 
діяльності в країнах – нових членах 
ЄС та ін. країн 

SKYE – Supporting KIC InnoEnergY 
in its outreach and take up activities in 
the ‘new’ EU and beyond, EU 

 2013-2015 Ткачук В.А., 
Ковтун О.А. - 

27 АгроШола AgriSchool  2012-2016 Ковтун О.А. - 

28 

Удосконалення охорони лісів від 
пожеж у регіоні Східної Європи в 
рамках діяльності Східного-
Європейського центру моніторингу 
пожеж (REEFMC) 

Improving the fire management in 
Eastern Europe in a framework of the 
activity of the East European 
monitoring Centre fires (REEFMC) 

Wildland Fire Network 
GFMC 2015-2016 Зібцев С.В. GFMC 

29 Розвиток системи електронного 
дорадництва в Україні 

Development of e-Extension in 
Ukraine 

Програма 
співробітництва 2015-2016 Кальна-Дубінюк Т.П. - 

30 Зміни земельного покриву та 
землекористування Land Cover/Land Changes NASA 2009-2015 Г.Гутман - 

31 

Міжсекторальне співробітництво 
для розвитку інформаційних систем 
довкілля у виробництві продукції 
рослинництва 

Intersectoral partnerships for 
development of environmental 
information systems of precision plant 
production 

HORIZON - 2020  2014-2020 Макаренко Н.А. - 

32 
Координація та впровадження пан-
Європейського інструменту для 
радіології (COMET) 

Coordination and implementation of a 
pan-European instrument for 
radioecology (COMET) 

Проект Європейської 
комісії FP7 №604974 2013-2017 Кашпаров В.О. 114 тис.€ 

33 
Поведінка у довкіллі та біологічний 
вплив Чорнобильських 
радіоактивних частинок 

Environmental behavior and 
biological impact of Chernobyl 
radioactive particles 

Дослідницька угода в 
МАГАТЕ № 17928 2013-2015 Кашпаров В.О. 15 тис.€ 

34 

Використання досвіду аварії на 
Чорнобильській АЕС для створення 
системи реагування на ядерні аварії, 
що зачіпають сектора продовольства 
і сільського господарства 

Using the experience of the 
Chernobyl accident to create a system 
of response to nuclear emergencies 
affecting food and agriculture 

Дослідницька угода 
МАГАТЕ № 18173 2013-2015 Кашпаров В.О. 15 тис.€ 

35 
Вивчення біогеохімічного круго-
обігу 137Cs в забруднених 
деревостанах 

Study of 137Cs biogeochemical 
recycling in contaminated forest 
stands 

Інститут радіаційного 
захисту і ядерної без-
пеки (IRSN), Франція 

2015-2017 Кашпаров В.О. 80 тис.€ 
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№ п/п Назва проекту (українською) Назва проекту (англійською) Програма Період, роки Координатор Фінансування 

36 

Підтримка повернення до 
нормального радіологічних умови 
територій після аварії на 
Чорнобильській АЕС 

Supporting the Return to Normal 
Radiological Environmental 
Conditions for the Territories 
Affected by the Chernobyl Accident 

Регіональний проект 
технічного 
співробітництва 
МАГАТЕ RER/9/123 

2012-2015 Кашпаров В.О.  

37 

Підвищення енергетичної ефектив-
ності та стимулювання використан-
ня джерел енергії в агрохарчовій 
промисловості та інших малих та 
середніх підприємствах в Україні 

Improving energy efficiency and 
promoting renewable energy in the 
agro-food and other small and 
medium enterprises 

UNIDO GEF 
№GF/UKR/11004 2014-2016 Сєра К.М. 120 тис.$ 

38 
Розробка системи захисту посівів від 
бур’янів спільно з компанією 
«Syngenta» 

Weed control management» jointly 
with «Syngenta» Дослідницька  2015-2016 Танчик С.П.  

 
Таблиця 10.8. Програми навчального співробітництва 

 
№ Назва програми Країна 
1 Програма обміну педагогічним досвідом Faculty Exchange Program США 
2 Програма академічних обмінів Європейського Союзу Еразмус Мундус ЄС 
3 Стипендіальна програма ім. Станіслава Толпи Польща 
4 Магістерська програма «Охорона навколишнього середовища», «Біоекономіка» та 

«Біотехнологія» 
Університет Вагенінген, Нідерланди 

5 Магістерська програма «Управління процесами та менеджмент якості» Університет ім. Гумбольдта, Німеччина 
6 «Міжнародний біо-бізнес» Токійський аграрний університет, Японія 
7 Міжнародна магістерська програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Чеський університет наук про життя 
8 Магістерська програма Masters of Business Administration in Agriculture (MBA)  Університет прикладних наук Вайнштефан, 

Німеччина 
9 Магістерська програма Master of Food and Agribusiness (MFA)  Університет прикладних наук Анхальт, Німеччина 

10 Міжнародна магістерська програма «Інформаційно-косультаційна діяльність в АПК» Російський державний аграрний університет – 
МСГА ім. Тімірязєва 

11 Міжнародна магістерська програма «Енергетика і автоматика біосистем» Варшавський університет наук про життя, Польща 
12 Стажування студентів, викладачів, спільні навчальні програми – Федерація «Обміни Франція-

Україна» 
Франція 

13 Стажування студентів, викладачів, спільні навчальні програми – Асоціація «Дружба без 
кордонів» 

Франція 
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№ Назва програми Країна 
14 Стажування студентів, викладачів, спільні навчальні програми – Консорціум французьких 

сільськогосподарських університетів (FESIA) 
Франція 

15 Стипендіальна програма уряду Польщі «Польський Еразмус для України» Польща 
16 Програма мобільності студентів та викладачів Erasmus + ЄС 
17 Міжнародний магістерський курс з енергетики «KIC Inno Energy» програма «Екологічно чиста 

енергетика та альтернативні види палива» 
ЄС 

18 Міжуніверситетські програми мобільності MELVANA Університет Сіноп і Університет Дікле (Туреччина) 
19 Програми мобільності Еразмус+ (10 програм) ЄС 
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Членство НУБіП України в міжнародних організаціях 
1. Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO) ООН; 
2. Всесвітній консорціум установ вищої аграрної освіти і науки (GCHERA); 
3. Національна комісія України з програми UNESCO «Людина і біосфера»; 
4. Європейська асоціація EUROSCIENCE; 
5. Європейська асоціація ветеринарних анатомів (EAVA); 
6. Асоціація європейських університетів наук про життя (ІСА); 
7. Регіональна мережа ІСА центральної та південно-східної Європи (CASEE); 
8. Європейська мережа співробітників міжнародних відносин у ВНЗ аграрних та 

суміжних наук (IROICA); 
9. Федерація Ветеринарів Європи (FVE); 
10. Всесвітня асоціація ветеринарних анатомів (WAVA); 
11. Міжнародна рада з науково-технічного співробітництва в галузі досліджень 

водних біоресурсів та аквакультури; 
12. Міжнародна спілка лісових дослідних організацій (IUFRO); 
13. Міжнародна асоціація «The Pesticide Stewardship Alliance»; 
14. Міжнародна спілка з внесення добрив (International Fertilizer Society); 
15. SAE International (The Engineering Society For Advancing Mobility Land Sea Air 

and Space); 
16. Міжнародна рада МВА in Agribusiness, Germany; 
17. Міжнародна асоціація «Дружба без кордонів»; 
18. Всесвітня асоціація істориків ветеринарної медицини (WAIVM); 
19. Міжнародна комісія з питань Червоної книги України; 
20. Мережа центрів з аквакультури в Центрально-Східній Європі (NACEE); 
21. Вишеградська асоціація університетів (VUA); 
22. Європейський інститут лісу (EFI). 

 
Міжнародна діяльність відокремлених підрозділів НУБіП України 

 
Міжнародна діяльність регіональних ВНЗ у 2015 р. спрямована на інтеграцію у 

європейський освітянський простір, стажування працівників і студентів, отримання вищої 
освіти за кордоном, практичну підготовку студентів у провідних зарубіжних аграрних 
підприємствах.  

 
№ 
п/п Назва ВП Міжнародні зв’язки 

1. Бережанський 
агротехнічний 
інститут  

«Університет Вісмар – Університет прикладних наук, технологій, 
економіки та дизайну» (ФРН);  
«Німецьке товариство міжнародної співпраці» ТОВ, Регіонального 
центру  Мекленбург – Передня Померанія (ФРН);  
Об'єднання «Агро імпульс» Швейцарія. 
Наукове та навчальне співробітництво між University of Rzeszow 
 Polska w Rzeszow.  
Наукове та навчальне співробітництво між  Universytetem 
Przyrodniczym w Lublinie. Polska 
Навчальне співробітництво між  Przedsiębiorstwo: «Plantacja nad 
Tanwią»  Sp. z o.o.» Obsza Polska 

2. Ніжинський 
агротехнічний 
інститут  

Індустріально-економічний коледж  ім. академіка Г.С.Сейткасимова 
(Республіка Казахстан) 
Поліський державний університет  (Республіка Білорусь) 
Білоруська сільськогосподарська академія (Республіка Білорусь) 
Мар’їногорський аграрно-технічний коледж  ім. В.Лобанка 
(Республіка Білорусь) 
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№ 
п/п Назва ВП Міжнародні зв’язки 

Великолуцька державна сільськогосподарська академія (Російська 
Федерація) 
Відділ  преси, освіти та культури Посольства США в Україні 
Корпус  Миру США в Україні 
Міжнародна організація TESOL (Teaching English as a Foreign 
Language) 
Британська Рада  (участь у  Teacher Development Summer Schools 
(Літні інститути з розвитку педагогічної майстерності) 

3. Бережанський 
агротехнічний 
коледж 

Угода про наукове та навчально-виробниче співробітництво з ТзОВ 
«Плантація над Танвією» ( Польща) 
Угода про співробітництво з Жешівським Університетом (Польща) 

4. Бобровицький 
коледж економіки і 
менеджменту  

Сільськогосподарський ліцей  Ретеля (Франція) 

5. Заліщицький 
аграрний коледж  

Налагоджено співпрацю з фірмами «Антарія» (Голландія), «Тezier» 
(Франція), «Моравосід» (Чехія), «Клооз» (Німеччина), Nong Woo Bio 
(Південна Корея); із Спілкою Шкіл рільничих (м.Намислів, Польща), 
школою рільничою м. Меджисвєт (Польща). Проекти взаємного 
 ознайомлення молоді України та Польщі з історико-краєзнавчими та 
природньо-ландшафтними пам'ятками країн за програмою 
Євросоюзу. Спільна науково-дослідницька та пошукова робота. 
Стажування викладачів та студентів; з освітніми закладами гміни 
Кошице (Польща). Вивчення системи фахової освіти та обмін 
досвідом; з вивчення інновацій в аграрній освіті та науці Швейцарії; 
щодо стажування студентів коледжу у Німеччині, та Данії за 
програмами НУБіП України і «Спілки молодих аграріїв України» 

6. Ірпінський 
економічний коледж  

Участь викладачів у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Україна-Болгарія-Європейський союз»: сучасний стан і 
перспективи» (вересень 2015р., м. Варна, Болгарія) 
Участь студентів у проекті ERASMUS+: I wish I were a village». 
Приймаюча організація – Центр європейських ініціатив (Болгарія) 
Участь студентів у проекті «Co mi w duszy gra?». Приймаюча 
організація - об'єднання «Польська спільнота» 

7. Мукачівський 
аграрний коледж 

Програма співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія 
– Україна. Партнерство без кордонів на тему: «Проект захисту 
довкілля та збереження генетичного фонду бурої карпатської породи 
ВРХ». 2015-2018 рр. Учасник - Легеза А.Г. 
Конференція на тему: «Про довгострокові плани розвитку угорсько-
мовного навчання на Закарпатті» (м.Берегово Закарпатський 
угорський педагогічний інститут). 15 лютого 2015 р. - Легеза А.Г.  
Участь у міжнародній студентській конференції на тему: «Перспек-
тиви розвитку ветеринарної медицини». (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького) 14-15 травня 
2015 р. - Студенти Думнич О., Ємшанова К., Огар М., Габовда А., 
Басараб А., Далекорій В. 
Участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему: 
«Ветеринарні препарати : розробка, контроль якості та застосуван-
ня». (Державний науково-дослідний контрольний інститут ветери-
нарних препаратів та кормових добавок НААН України). 30.09. – 
02.10.2015 р. - Богдан В.П., Дурдинець Т.М., Гуленко І.В., Грига Н. 
Участь у круглому столі на тему: «Про розвиток і можливості 
угорськомовного навчання в аграрній сфері». (Закарпатський 
територіальний благодійний фонд). 15.01.2015 р. – Легеза А.Г. 
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№ 
п/п Назва ВП Міжнародні зв’язки 

8. Немішаївський 
агротехнічний 
коледж  

Співробітництво: з питань практичного стажування студентів з 
фірмою Karl’s, ферма Karl’s Strawbery Plantation (Німеччина) 
(тваринництво, рослинництво), IAAS Switzerland, асоціація 
АграрКонтакт; на фермах Німеччини (Земля Баден-Вюртемберг) з 
подальшим отриманням відповідного сертифікату; з фірмою 
Інтернаціональ щодо стажування викладачів; з реалізації 
міжнародного проекту Європейської Асоціації Тваринників 
«Підготовка і навчання молодих вчених із країн-кандидатів, 
асоційованих членів та колишніх республік Радянського Союзу з 
питань якості та безпеки на різних етапах продуктового ланцюга» 
(SSA Young Train F/872/5); викладач відділення «Ветеринарна 
медицина» Шупик О.В. - консультант з питань «Відродження 
молочного скотарства в азіатських країнах (Казахстан, Туркменістан, 
Узбекистан) 

9. Ніжинський 
агротехнічний 
коледж  

Встановлені зв’язки зі закладами освіти та іншими установами 
зарубіжних країн для співробітництва, а саме: УО «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия» (Білорусь); 
Индустриально-экономическим колледжем имени академика 
Г.С.Сейткасымова г. Астаны (Казахстан); Університетом імені 
Крістіана Альбрехта (Німеччина); тролейбусним депо м. Мінська 
(Білорусь); ООО «Этон» (Білорусь) 
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11. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НУБіП УКРАЇНИ НА 2016 РІК 
 

№ за-
ходу Зміст заходу Відповідальна  

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в університеті 

1.1.1. Співпраця НУБіП Украї-
ни за програмами E
ASMUS MUNDUS та 
TEMPUS в напрямку під-
готовки та функціону-
вання спільних магістер-
ських програм з пріори-
тетних напрямків (мене-
джмент ЗЕД, маркетинг, 
адміністративний мене-
джмент, управління при-
родними ресурсами, ста-
ле управління лісами, ро-
слинництво, тваринницт-
во, біотехнологія, біобез-
пека тощо) 

Декани, керівники 
міжнародних  
програм факультетів 
та ННІ,  
Ткачук В.А.  

Пошук партнерів для оформлен-
ня заявки до фондів ERASMUS 
та TEMPUS для розробки спіль-
них магістерських програм  

Протягом  
року 

1.1.2. Організація курсів по пі-
дготовці студентів до 
здачі кваліфікаційних те-
стів на знання іноземних 
мов (IELTS, TOEFL) 
 
Інформаційний, організа-
ційний та адміністратив-
ний супровід участі сту-
дентів у міжнародних 
освітніх програмах 
 
Організація набору на 
навчання в НУБіП Украї-
ни іноземних громадян 
 
 
 
Організація роботи під-
готовчого відділення для 
іноземців 

ННЦ міжнародної 
діяльності 
 
 
 
 
Ткачук В.А., 
ННЦ міжнародної 
діяльності  
 
 
 
Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 
 
 
Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 

Забезпечити проходження курсів 
не менше 50 студентами  універ-
ситету за рік 
 
 
 
Забезпечити участь не меншу 50 
студентів у міжнародних освітніх 
програмах 
 
 
 
Поширення інформації серед 
ВНЗ-партнерів, через студентів-
випускників за кордоном, у про-
фільних ВНЗ щодо можливостей 
навчання у НУБіП  
 
Зарахування: 
- денна форма - 50 осіб 
- заочна форма - 25 осіб 

Протягом  
року 
 
 
 
 
Протягом  
року 
 
 
 
 
Протягом  
року 
 
 
 
 
До  
15.10.2016 р. 

1.1.3 Оновлення рекламних 
буклетів та публікація 
рекламної інформації у 
журналі Higher Education 
in Ukraine та інших ви-
даннях  
Оновлення інформації 
для іноземних абітурієн-
тів на інтернет-ресурсах  
Участь у рекламних ви-
ставках та промоутерсь-
ких поїздках по країнах-
донорах абітурієнтів 
 

Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 

Оновити буклети, опублікувати 
інформацію в журналі Higher E
ucation in Ukraine 
 
 
 
Оновлювати інформацію на сайті 
НУБіП України англ. – укр. мова 
Передача інформації про універ-
ситет до Посольств України: 
Кіпр, Ірак, Туркменістан, Нігерія. 
Роздача рекламних буклетів 

3 квартал 
2016 р. 
 
 
 
 
Протягом  
року 
Протягом  
року 
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№ за-
ходу Зміст заходу Відповідальна  

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

1.1.4. Виділення та облашту-
вання окремого блоку в 
гуртожитку на 200 місць 
для проживання студен-
тів-іноземців 

Іщенко В.В., 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 

Закріпити місця у гуртожитку 
№9, 7 поверх, провести ремонтні 
роботи, облаштувати кімнати та 
місця загального користування 
 

Протягом  
року 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів 
1.2.1. Організаційна робота з 

МОН, МЗС України, 
представництвами інших 
держав в Україні, парт-
нерськими вузами тощо з 
питань розширення кіль-
кості навчальних програм 
з видачею подвійних ди-
пломів 
Вирішення на рівні МОН 
України питання видачі 
подвійних дипломів сту-
дентам іноземцям держа-
вного зразка України 

Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Ткачук В.А.  

Підписання угод про «подвійні 
дипломи». Розробка програм по-
двійних магістерських дипломів 
з Варшавським університетом 
наук про життя та Словацьким 
сільськогосподарським універси-
тетом – економічні спеціальності 

Протягом  
року 

1.2.2. Акредитація міжнарод-
них програм МВА in Agr-
ibusiness – Вайєнштефан 
– Тріздорф МВА in Agr
business – AGRIMBA ICA 
 
Робота щодо залучення 
іноземних експертів з рі-
зних галузей знань з пи-
тань акредитації навча-
льних програм, навчаль-
но-методичних матеріа-
лів тощо 

Передерій Н.О., 
Ковтун О.А., 
Остапчук А.Д. 
 
 
 
 
Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Ткачук В.А. 

Підготовка навчально-методич-
них матеріалів відповідно до ви-
мог міжнародної акредитації 
Залучення іноземних професорів 
до викладання в університеті 
Залучення іноземних експертів за 
згодою сторін 
Організація зустрічей з інозем-
ними науковцями з метою їх за-
лучення до рецензування навча-
льно-методичних матеріалів 

Протягом  
року 

1.2.3. Удосконалення методич-
ної бази міжнародного 
співробітництва 

Відділ міжнародних 
зв’язків, 
Ткачук В.А.  

Підготовка рекомендацій щодо 
порядку укладання угод про спів-
робітництво, підготовка інфор-
маційних матеріалів щодо участі 
у грантових програмах тощо 

Протягом  
року 

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання 
Відбір науково-
педагогічних працівників 
для викладання дисцип-
лін іноземною мовою 

Кваша С.М., 
завідувачі кафедр 
іноземних мов, 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

Робота комісії з допуску НПП до 
проведення занять іноземною 
мовою 

Протягом  
2016 р. 

1.3.1. 

Інформаційне забезпе-
чення впровадження ін-
тенсивних технологій ви-
вчення іноземних мов 

Завідувачі кафедр 
іноземних мов,  
Ткачук В.А.  

Підвищення кваліфікації виклада-
чів факультету шляхом стажування 
за кордоном у ВНЗ-партнерах 
Удосконалення змісту та напов-
нення курсів, що викладаються іно-
земною мовою 
Наповнення бібліотечного фонду 
літературою, що є необхідною для 
підтримки курсів, що викладаються 
іноземною мовою 

Протягом  
року 

1.3.2. Система мотивації праці Завідувачі кафедр  Протягом  
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викладачів іноземних мов іноземних мов,  
Ткачук В.А. 

року 

1.3.3. Розробка і запровадження 
програм факультативного 
вивчення польської, ки-
тайської та ін. мов на ка-
федрах 

Завідувачі кафедр 
іноземних мов 

Розробка і запровадження про-
грам факультативного вивчення 
польської, китайської та ін. мов 
на кафедрах 

Протягом  
року 

1.3.4.  
 

Продовження формуван-
ня спільних програм з 
університетами Вишег-
радської четвірки (V4) 
щодо навчання студентів 
та виконання наукових 
програм. 

Директори ННІ, 
Декани факультетів, 
Ткачук В.А. 

Підтримка та створення програм 
обміну з університетами м. Вро-
цлава, м. Варшави, м. Зволена 
 
Розробка навчальних планів для 
створення спільної магістерської 
програми для спеціальностей 
«Finance and Credit», «Accounting 
and Audit», «Economics of the 
Enterprise», «Finance and Accoun
ing» та «Economics» 
Залучення іноземних професорів 
до викладання на факультеті 
Підготовка навчально-
методичних матеріалів 

Протягом  
року 

1.3.5. Організація і проведення 
літніх і зимових шкіл з 
видачею учасникам від-
повідних сертифікатів 

Директори ННІ, 
Декани факультетів, 
Ткачук В.А. 

Розробка програми проведення 
літньої школи  
Залучення провідних викладачів 
для читання лекцій 
Проведення воркшопу проблеми 
для студентів із спеціальності 
Екологія та охорона навколиш-
нього середовища рамках Intern
tional; Study Visits Environmental 
Science середовища ESA-22303 в 
Університеті Вагенінгену  
Проведення воркшопу  для сту-
дентів із спеціальності Екологія 
та охорона навколишнього сере-
довищав рамках International; S
udy Visits Enviroentmnal Science 
середовища ESA-22303 в НУБіП 
України  

Протягом  
року 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 
1.4.4. Виконання умов Угод з 

ВНЗ - партнерами щодо 
публікації наукових робіт 

Відділ міжнародних 
зв’язків, 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
Ткачук В.А. 

Проведення спільних досліджень 
та підготовка публікацій згідно 
угод про співпрацю 

Протягом  
року 

1.4.5.  Забезпечення участі нау-
ковців Університету в 
міжнародних наукових 
програмах, проектах з 
метою використання ре-
зультатів спільної діяль-
ності на внутрішньому й 
міжнародному ринках 
наукоємної продукції 

Декани факультетів, 
директори ННІ, 
керівники міжнарод-
них програм 

Подання заявок на отримання 
міжнародних наукових грантів 

Протягом  
року 

1.4.3. Розширення баз практич- Відділ міжнародних Поширення інформації, залучен- Протягом  
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ного навчання за кордо-
ном та міжнародних ста-
жувань 

зв’язків, 
Ткачук В.А. 

ня та активна участь НПП, сту-
дентів, аспірантів та докторантів 

року 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, 
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 
2.1.1. Продовжити реалізацію 

та підвищити ефектив-
ність заходів щодо забез-
печення належної якості 
надання освітніх послуг, 
а саме: 
- анкетування студентів 
щодо якості надання 
освітніх послуг; 
- проведення ректорсь-
кого, директорського та 
деканського рівнів конт-
ролю якості надання 
освітніх послуг; 
- взаємовідвідування 
занять на ректорському, 
директорському, декан-
ському та кафедральному 
рівнях; 
- проведення відкритих 
занять професорсько-
викладацьким складом ка-
федр; 
- наповнення електронно-
го освітнього середовища 
університету навчально-
методичним забезпеченням 
дисциплін 

Кваша С.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

Розробити нормативні документи 
та забезпечити реалізацію зазна-
чених заходів 

З 1.01.2016 р. 

2.1.2.  Провести акредитацію у 
базовому закладі 
(м. Київ): 
- напрямів підготовки:  
- соціальна педагогіка 
– спеціальностей:  
- соціальна педагогіка; 
- екологічний контроль та 
аудит; 
- карантин рослин; 
- селекція і генетика с.-г. 
культур; 
- дорадництво; 
- біржова діяльність; 
- транспортні технології 
та засоби в АПК 

 
 
 
 
Шинкарук С.М. 
 
Шинкарук С.М. 
Доля М.М. 
 
 
Забалуєв В.О. 
 
Кулаєць М.М.,  
Діброва А.Д. 
Михайлович Я.М. 
 

Підготовка акредитаційних 
справ, організація проведення 
акредитаційних експертиз та 
одержання сертифікатів про ак-
редитацію напрямів підготовки 
та спеціальностей підготовки фа-
хівців у базовому закладі універ-
ситету 
 
 

01.12.2016 р. 

2.1.3.  Участь в удосконаленні 
чинної законодавчої та 
нормативно-правової ба-
зи з питань надання ви-
щої освіти, впровадження 
затверджених на засідан-

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 

Розробка, обговорення та затвер-
дження положень на засіданні 
вченої ради університету  

01.12.2016 р. 
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ні вченої ради універси-
тету положень:  
- «Положення про навча-
льно-методичне забезпе-
чення дисциплін в НУБіП 
України»; 
- «Положення про стажу-
вання НПП НУБіП Укра-
їни»;  
- «Положення про фор-
мування навчальних пла-
нів і програм підготовки 
фахівців у НУБіП Украї-
ни» 

2.1.4.  Провести літній вирівню-
вальний семестр для 
вступників з числа моло-
дших спеціалістів при 
вступі на навчання за 
програмами підготовки 
бакалаврів та навчання за 
скороченим терміном 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 
 

Організувати навчальні заняття  
для вступників з числа молодших 
спеціалістів, які поступили на 
навчання  за програмами підго-
товки бакалаврів за усіма напря-
мами  

серпень-
вересень  
2016 р. 

2.1.5.  Реалізація постанови 
КМУ від 29.04.2015 р. 
№266: 
– сформувати таблицю 
відповідності переліку 
напрямів підготовки та 
спеціальностей, ліцензо-
ваних у НУБіП України 
та Переліку галузей знань 
і спеціальностей за якими 
здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти 
(постанова КМУ від 
29.04.2015 р. №266); 
– сформувати замовлення 
та отримати нову ліцен-
зію на підготовку фахів-
ців у НУБіП України;  
– запровадити в НУБіП 
України підготовку фахі-
вців згідно з новим пере-
ліком галузей знань та 
спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 

Розробити методику, сформувати 
рекомендації, обговорити та за-
твердити на засіданні вченої ради 
університету та розпочати реалі-
зацію підготовки фахівців 

01.02.2016 р. 

2.1.7.  Розпочати встановлення та 
використання автоматизо-
ваної системи організації 
навчального процесу 

Кваша С.М.,  
Ткачук В.А. 
декани факультетів, 
директори ННІ  
 

Придбати та встановити програ-
мне забезпечення автоматизова-
ної системи організації навчально-
го процесу для організації 30 ро-
бочих місць. Визначити відпові-
дальних, провести їх навчання та 
розпочати використання 
 

З 01.02.2016 р. 

2.1.8. Забезпечити участь студе- Кваша С.М.,  Забезпечити підготовку не менше 02-05.2016 р. 
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нтів університету у І-му та  
ІІ-му етапах Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади  
2015-2016 н.р.  

декани факультетів, 
директори ННІ, 
 

10 переможців Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2015-2016 
н.р. 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 
2.2.1. Продовжити практику 

обов’язкової участі сту-
дентів магістратури осві-
тньо-наукової програми 
підготовки у виконанні 
наукових тем випускових 
кафедр, виступах на кон-
ференціях, семінарах, по-
стерних презентаціях, 
публікаціях результатів 
досліджень та підготовці 
авторефератів магістер-
ських робіт 

Декани факультетів, 
директори ННІ,  
Колеснікова О.М. 

Забезпечити для студентів магіс-
тратури освітньо-наукової про-
грами підготовки: участь у вико-
нанні наукових тем випускових 
кафедр; виступи на наукових 
конференціях, семінарах, посте-
рних презентаціях; публікації ре-
зультатів досліджень; підготовку 
авторефератів магістерських ро-
біт 
 

до  
31.06.2016 р. 

2.2.2. Продовжити практику 
виконання комплексних 
тематик магістерських 
робіт робочими групами 

Декани факультетів, 
директори ННІ, Ко-
леснікова О.М. 

Визначити об’єкти, створити ро-
бочі групи для забезпечення ви-
конання комплексних тематик 
магістерських робіт 

з 01.09.2016 р. 

2.2.3. Забезпечити реалізацію 
постанови КМУ від 
29.04.2015 р. № 266: сто-
совно запровадження у 
НУБіП України підготов-
ки магістрів згідно з но-
вим переліком галузей 
знань та спеціальностей, 
за якими здійснюється 
підготовка здобувачів 
вищої освіти 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ  
Зазимко О.В., 
Колеснікова О.М. 

Розробити методику, сформувати 
рекомендації, обговорити та за-
твердити на засіданні вченої ради 
університету та розпочати реалі-
зацію підготовки магістрів 

01.02.2016 р. 

2.2.4. Розширити перелік спеці-
альностей, для яких  ви-
кладання окремих дисци-
плін здійснюється інозем-
ною мовою  

Декани факультетів, 
директори ННІ  

Забезпечити формування не ме-
нше однієї групи студентів для 
навчання за певною спеціальніс-
тю з викладанням окремих дис-
циплін іноземною мовою 

з 01.09.2016 р. 

2.2.5. Участь в удосконаленні 
чинної законодавчої та 
нормативно-правової ба-
зи з питань надання ви-
щої освіти, впровадження 
затверджених на засідан-
ні вченої ради універси-
тету положень:  
- «Положення про підго-
товку магістрів у НУБіП 
України»; 
- «Положення про підго-
товку і захист магістер-
ської роботи» 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Колеснікова О.М. 

Розробка, обговорення та затвер-
дження положень на засіданні 
вченої ради університету  

до  
01.04.2016 р. 

 
 

    

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  
використання інформаційних та інтерактивних технологій 
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2.3.1.  Стабілізація кількості та 
концентрація уваги на пі-
двищенні якості змісту 
підручників, посібників, 
методичних рекоменда-
цій, виданих викладачами 
базового закладу універ-
ситету та регіональних 
ВНЗ  

Кваша С.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
навчально-
методична рада  
університету, 
Кіщак Т.С. 
 

Ухвалення навчально-методич-
ною радою університету не мен-
ше 20 підручників та 100 навча-
льних посібників та рекоменду-
вати їх вченій ради НУБіП Укра-
їни до видання . 
Закупівля сучасних навчально-
методичних видань для забезпе-
чення навчально-виховного про-
цесу університету, забезпечення 
наповнення електронної бібліо-
теки НУБіП України сучасними 
навчальними та науковими ви-
даннями НПП університету 

впродовж  
2016 р. 

2.3.2. Реалізація сучасних ін-
формаційних технологій 
у діяльності наукової бі-
бліотеки. Наповнення ін-
ституційного репозита-
рію 

Кіщак Т.С., 
декани факультетів, 
директори ННІ  
 
 

Наповнення електронної бібліо-
теки НУБіП України сучасними 
навчальними та науковими ви-
даннями НПП університету 

впродовж  
2016 р. 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

3.1.1. Провести виховні заходи 
різного рівня та спряму-
вання 

Коваленко В.П., 
Кендус Д.І. 
 

Залучення студентів до участі у 
виховних заходах 

протягом 
2016р. 

3.1.2. Створити в гуртожитках і 
на території студентсько-
го містечка умови для 
спортивно-оздоровчої ді-
яльності 

Коваленко В.П., 
директор студентсь-
кого містечка, 
кафедра фізичного 
виховання 

Оновлення спортивного інвента-
рю в спортивних кімнатах гур-
тожитків  

протягом 
2016р. 

3.1.3. Розробити річні комплек-
сні програми виховної 
роботи із студентством 
для  факультету, інститу-
ту (включаючи програму 
тренінгу «Школа першо-
курсника») 

Коваленко В.П., 
декани факультетів 

Розробка та затвердження планів 
виховної роботи факультетів, гу-
ртожитків та університету на 
2016 р.  
Удосконалення програми тренін-
гу «Школа першокурсника» 

25.01.2016 р. 
 
 
 
серпень 
2016р. 

3.1.4. Забезпечити повноцінний 
розвиток молоді, охорону 
і зміцнення її фізичного, 
психічного та духовного 
здоров'я, захист соціаль-
них прав, формування 
здорового способу життя 
шляхом проведення ма-
сових загальноуніверси-
тетських заходів 

Коваленко В.П.,  
Майданюк І.З.,  
директори відокрем-
лених підрозділів,   
завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Забезпечити особисту участь не 
менше  ніж 30 % НПП у спорти-
вно та культурно-масових захо-
дах на рівні університету та фа-
культетів  
Забезпечити участь не менше 
40 % студентів у проведенні спі-
льних спортивних змагань між 
базовим закладом та ВП НУБіП 
України  
Запровадити нові види спортив-
них змагань (картинг, пейнтбол, 
Street workout) 

протягом 
2016р. 

3.1.5. Підвищувати кваліфіка-
цію педагогічних праців-
ників, у т.ч. наставників 
академічних груп, з пи-
тань оновлення змісту 
виховної роботи, психо-

Коваленко В.П.,   
кафедра педагогіки 

Проведення круглих столів, тре-
нінгів з педагогічними працівни-
ками, у т.ч. наставниками акаде-
мічних груп, з питань оновлення 
змісту виховної роботи, психоло-
гічної та педагогічної компетент-

протягом 
2016р. 
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логічної та педагогічної 
компетентності 

ності 
 

3.1.6. Створити вільний доступ 
до інформаційної бази 
документального забез-
печення (положення, ін-
струкції, рекомендації) у 
комп’ютерній мережі 

Коваленко В.П.,  
Любінський М.Б. 

Створення пошукової системи у 
соціальній мережі для вільного і 
цілодобового доступу студентів 
до методичних матеріалів  

протягом 
2016р. 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, 

спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку 
4.1.1 Придбання сучасного ла-

бораторного обладнання, 
моделюючих пакетів 
програм для поліпшення 
організаційних і техніч-
них умов проведення фу-
ндаментальних та прик-
ладних досліджень 

Дробот Н.М.,  
Отченашко В.В.,  
Шостак В.М. 

Здійснити заходи щодо затвер-
дження Міністерством освіти і 
науки України у кошторисі  
НУБіП України статті «Прид-
бання обладнання та предметів 
довгострокового користування» 

Протягом  
року  
 

4.1.2 Пошук і розвиток нових 
напрямів фундаменталь-
них та прикладних дослі-
джень 

Отченашко В.В.,  
Самсонова В.В. 

Формування перспективної тема-
тики проведення фундаменталь-
них та прикладних досліджень на 
2017 р. відповідно до пріоритет-
них напрямів розвитку науки і 
техніки України, пріоритетних 
тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних 
розробок та  пріоритетних тема-
тичних напрямів наукових дослі-
джень та науково-технічних роз-
робок НУБіП України 

ІІІ квартал 
2016 року 
 

4.1.3 Участь у виконанні дер-
жавних науково-
технічних програм, роз-
ширення співпраці з міні-
стерствами та відомства-
ми з питань проведення 
досліджень на їх замов-
лення, участь вчених 
Університету в реалізації 
пріоритетних напрямів 
розвитку вітчизняної на-
уки спільно з НАН і 
НААН України 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В.,  
Директори НДІ, 
заступники деканів з 
наукової роботи 

Активізація роботи серед науко-
вих структурних підрозділів Уні-
верситету з метою залучення на-
уковців до проведення наукових 
досліджень та розширення спів-
праці з міністерствами та відом-
ствами  
 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.4. Пошук перспективних 
джерел фінансування на-
уково-дослідних робіт, 
системна робота щодо 
участі у конкурсах, нау-
кових проектах, удоско-
налення процедур прове-
дення конкурсного від-
бору проектів науково-
дослідних робіт в універ-
ситеті 

Отченашко В.В., 
Шостак В.М, 
Самсонова В.В., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Забезпечення подання не менше 
1-го комплексного проекту НДР 
від наукового структурнрого 
підрозділу з фінансуванням не 
нижче 800 тис. грн.  
Удосконалення процедури кон-
курсного відбору та формування 
тематики науково-дослідних, до-
слідно-конструкторських робіт. 
Залучення до процедури конкур-
сного відбору проектів НДР не 
менше 3-х незалежних експертів 

Протягом 
2016 року 
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Систематичний контроль 
та забезпечення якості 
наукової діяльності, мо-
ніторинг за ефективністю 
впровадження наукової 
продукції у виробництво 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В.,  
директори НДІ, за-
ступники деканів з 
наукової роботи 

Удосконалення системи моніто-
рингу впроваджених наукових 
розробок вчених університету. 
Перевірка стану використання 
наукових розробок вчених  
НУБіП України. 
Апробація та впровадження заве-
ршених наукових розробок вче-
них університету протягом 3-х 
років та здійснення аналізу  

Протягом 
2016 року 
 
 

4.1.5 

Активізація подання вче-
ними університету ре-
зультатів наукових дослі-
джень на здобуття премій 
міжнародного та націо-
нального рівнів. Відбір 
найбільш актуальних ро-
біт науковців Універси-
тету на здобуття премій 
міжнародного та націо-
нального рівнів 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
Махно К.І. 

Відбір найбільш актуальних ро-
біт науковців Університету на 
здобуття премій міжнародного та 
національного рівнів 

 

4.1.7 Здійснення маркетинго-
вих заходів для популя-
ризації можливостей 
Університету щодо роз-
робки державних станда-
ртів і проектів науково-
технічної документації  

Отченашко В.В.,  
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Посилення співпраці з ДП «Укра-
їнський науково-дослідний і на-
вчальний центр проблем станда-
ртизації, сертифікації та якості» 
щодо залучення вчених універ-
ситету до розробки державних 
стандартів і проектів науково-
тех-нічної документації. Прове-
дення інформаційних заходів з 
метою висвітлення здобутків та 
дослідницьких можливостей 
(участь не менше ніж у 10 виста-
вках) 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.8 Активна співпраця з біз-
несом. Розширення дже-
рел залучення коштів на 
наукові дослідження за 
рахунок надання платних 
послуг на проведення на-
уково-дослідних, дослід-
но-конструкторських, 
проектно-конструкторсь-
ких, технологічних, по-
шукових та проектно-
пошукових робіт 

Отченашко В.В., 
Шостак В.М.  
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Заключення не менше 2-х 
договорів на виконання науково-
дослідних робіт та надання 
наукових послуг від НДІ 
 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.9 Підвищення науково-
технічного потенціалу та 
конкурентоспроможності 
об'єктів права інтелекту-
альної власності Універ-
ситету, його розвитку на 
інноваційній основі 

4.1.10 Проведення патентно-
кон'юнктурних, інформа-
ційних та маркетингових 

Отченашко В.В.,  
Малаховська Н.Ю., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Прогнозування взаємовигідних 
умов комерціалізації об'єктів 
права інтелектуальної власності 
здійснюється за умов патентно- 
кон'юнктурних, маркетингових 
досліджень та аналізу конкурен-
тоспроможності розробок на ри-
нках згідно законів України «Про 
інноваційну діяльність» та «Про 
державне регулювання діяльнос-

Протягом 
2016 року 
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досліджень і прогнозу-
вання взаємовигідних 
умов комерціалізації та 
реалізації об'єктів прав 
інтелектуальної власності 
на ринках продажу ліцен-
зій 

 ті у сфері трансферу технологій»  

4.1.11. Забезпечення формуван-
ня імпакт-фактора науко-
вих видань Університету 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю.,  
відповідальні секре-
тарі наукових ви-
дань 

Здійснення систематичного моні-
торингу міжнародних, вітчизня-
них видань, які мають імпакт-
фактор або індекс цитування та 
входять в наукометричні бази 
даних Scopus, Web of Science, 
РИНЦ, Agris, index Copernicus з 
відповідних галузей наук. 
Продовження системної роботи 
щодо включення наукових ви-
дань НУБіП України до міжна-
родних наукометричних баз да-
них з відповідних галузей наук 

Протягом 
2016 р. 
 

4.1.12 Оптимізація підготовки, 
випуску та розповсюд-
ження наукових видань 
(журнали, монографії, 
збірники наукових праць 
тощо) 
 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю.,  
відповідальні секре-
тарі наукових ви-
дань 

Створити групи зовнішніх неза-
лежних експертів з відповідних 
галузей наук, за якими видаються 
наукові журнали та збірники 
праць для їх рецензування. 
Продовжити роботу щодо випус-
ку наукових видань на базі інфо-
рмаційно-технічної системи Open 
Journal System 

Протягом 
2016 р. 
 

4.1.13 Залучення до складу 
редакційних колегій 
іноземних вчених та 
представників міжнарод-
них наукових установ, які 
мають високий індекс 
цитування 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю.,  
директори НДІ, за-
ступники деканів з 
наукової роботи 

Залучати за згодою іноземних 
вчених до складу редколегій нау-
кових видань (не менше 3-х – 5-
ти членів редколегії до одного 
наукового видання) та здійсню-
вати систематичний моніторинг 
h-index (за версією Scopus) залу-
чених науковців 

Протягом 
2016 р. 
 

Розширення сфери діяль-
ності Української лабора-
торії якості і безпеки 
продукції АПК у регіонах 
України, забезпечення 
функціонування на її базі 
центру користування на-
укоємним обладнанням.  
Зміцнення науково-
технічної бази Науково-
дослідного та проектного 
інституту стандартизації і 
технологій екобезпечної 
та органічної продукції 
(м. Одеса) 

Ушкалов В.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мазуренко І.К. 

Створити Центр колективного 
користування наукоємним обла-
днанням НУБіП України на базі 
Української лабораторії якості та 
безпеки продукції АПК 

Протягом  
2016 року 
 
 

 
 

   

4.1.14 

Здійснення заходів щодо 
збільшення обсягу кош-

Ушкалов В.О. Забезпечити надходження коштів 
до спецфонду Університету в об-

Протягом 
2016 року 
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 тів спеціального фонду 
Університету Українсь-
кою лабораторією якості 
і безпеки продукції АПК 

сязі не менше 3 млн. грн. за ра-
хунок виконання НДР та надання 
наукових послуг за замовленням 
сторонніх організацій 

4.1.15 

Поліпшення матеріально-
технічної бази наукових 
підрозділів, забезпечення 
сервісного обслуговуван-
ня засобів вимірювальної 
техніки Університету, ро-
звиток метрологічного 
забезпечення в наукових  
підрозділах університету 

Отченашко В.В., 
головний метролог 

Забезпечення планового сервіс-
ного обслуговування та метроло-
гічної повірки наукового облад-
нання 

Протягом 
2016 року 

4.1.16 

Розвиток перспективних 
форм спільної наукової 
діяльності в підрозділах 
Університету, виконання 
міжкафедральних дослі-
джень, організація і про-
ведення науково-
дослідних робіт з ураху-
ванням досвіду провід-
них вітчизняних та іно-
земних університетів до-
слідницького типу 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
директори НДІ 

Підготовка не менше 2-х ком-
плексних міжкафедральних, 1-го  
міжінститутського/міжфакуль-
тетського проектів на виконання 
НДР  

Протягом 
2016 року  

4.1.17 Взаємодія з вищими на-
вчальними закладами, 
науковими установами в 
здійсненні наукової, нау-
ково-технічної та іннова-
ційної діяльності та їх ак-
тивне залучення  до реа-
лізації спільних наукових 
програм і проектів 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ 

Забезпечити укладання не менше 
ніж 3-х договорів від НДІ про 
науково-технічне співробітницт-
во, реалізацію спільних науково-
дослідних проектів, проведення 
конференцій, симпозіумів, виста-
вок, видання спільних наукових 
та навчально-методичних праць 

Протягом 
2016 року 

4.1.19 Оптимізація якісного та 
кількісного складу штат-
них наукових працівників 
Університету 

Отченашко В.В., 
Павлюченко Т.І. 

Залучення до виконання НДР ас-
пірантів, докторантів, осіб, що 
мають науковий ступінь та вчене 
звання 
Залучення не менше 2-х штатних 
наукових співробітників до ви-
конання кожної НДР 

Протягом  
2016 року 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 
4.2.1 Удосконалення діяльнос-

ті аспірантури і доктора-
нтури шляхом запрова-
дження наукового ступе-
ня доктора філософії, ро-
зширення переліку нау-
кових спеціальностей, за 
якими відбувається за-
хист дисертаційних робіт 
у спеціалізованих вчених 
радах університету 

Барабаш О.І., 
Боярчук С.В.,  
голови спецрад,   
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Здійснити заходи щодо оновлен-
ня складу діючих спеціалізова-
них вчених рад, за якими відбу-
вається захист дисертаційних ро-
біт та відкриття нових відповідно 
до потреб 
 

Протягом 
2016 року 

4.2.2 Підвищення відповідаль-
ності спеціалізованих 
вчених рад (відповідно до 

Барабаш О.І., 
Боярчук С.В.,  
директори НДІ,  

Підготовка, затвердження та вве-
дення в дію Положення про під-
готовку наукових та науково-

І квартал  
2016 року 
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їхніх нових повноважень) 
за процес підготовки, за-
хисту дисертаційних ро-
біт та видачу дипломів 

заступники деканів з 
наукової роботи 

педагогічних кадрів в універси-
теті. Виділення окремого розділу, 
в якому регламентуватиметься 
діяльність спеціалізованих вче-
них рад в університеті 

4.2.3 Сприяння росту наукової 
кваліфікації науково-
педагогічних працівників 
університету – наукових 
керівників здобувачів на-
укових ступенів, забезпе-
чення сприятливих умов 
для формування ними 
складу спеціалізованих 
вчених рад 

Боярчук С.В.,  
Барабаш О.І. 

Проведення науково-
методичного семінару щодо осо-
бливостей  підготовки наукових 
та науково-педагогічних кадрів в 
університеті відповідно до ново-
го законодавства 

ІІ квартал 
2016 року 

4.2.4 Посилення вимог до кон-
курсного відбору аспіра-
нтів і докторантів, удо-
сконалення системи оці-
нювання якості фахового 
та мовного рівня підгото-
вки аспірантів і доктора-
нтів 

Барабаш О.І., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи, 
наукові керівники і 
консультанти   

До аспірантури приймати осіб, 
які мають середній бал по додат-
ках до дипломів (бакалавра, спе-
ціаліста, магістра) не менше 4,5 
бала, а прохідний бал для зараху-
вання - не менше 18 балів. 
Посилити відповідальність дире-
кторів НДІ, наукових керівників і 
консультантів на всіх етапах під-
готовки аспірантів і докторантів 

Протягом 
2016 року 

4.2.5 Підвищення якості інфо-
рмаційного забезпечення 
дослідницьких процесів 
для аспірантів та докто-
рантів 

Теплюк В.М., 
директори НДІ, 
 заступники деканів 
з наукової роботи,  
голова Ради аспіран-
тів 

Покращення роботи електронно-
го ресурсу - інформаційна група 
«Аспіранти НУБіП України» 

Протягом 
2016 року 

4.2.6 Сформувати перелік ак-
туальних тем кандидат-
ських та докторських ди-
сертацій 

директори НДІ,  
заступники деканів 
з наукової роботи  

Розміщення на сайті університе-
ту  актуальних тем по підготовці 
кандидатських та докторських 
дисертацій 

Протягом  
2016 року 

4.2.7 Залучення коштів для на-
укових досліджень аспі-
рантів і докторантів через 
систему грантів, благо-
дійних фондів, держав-
них і приватних організа-
цій, установ та інших 
джерел.  
Збільшити на 5 %  частку 
аспірантів, підготовка 
яких здійснюється за ко-
шти фізичних осіб та 
сторонніх організацій 

Ібатуллін І.І., 
Ткачук В.А.,  
Отченашко В.В.,  
голова Ради аспіран-
тів, директори НДІ, 
заступники деканів з 
наукової роботи,  
наукові керівники і 
консультанти 

Створення центру з підготовки та 
подання документів на гранти  

Протягом 
2016 року 
 

4.2.8 Забезпечення участі аспі-
рантів і докторантів у си-
стемі міжнародного нау-
кового обміну, за участю 
США, Японії та країн ЄС 

Ткачук  В.А., 
Барабаш О.І.,  
Отченашко В.В.,  
голова Ради аспіран-
тів 

Забезпечення участі не менше  8 
аспірантів і докторантів 
 

Протягом 
2016 року 

4.2.9. Запровадження стандар-
тів якості (ISO 9001) в 
систему підготовки аспі-

Барабаш О.І., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 

Розробка нових 6-ти PhD про-
грам по наукових спеціальностях 
для підготовки здобувачів науко-

І-ІІ квартал 
2016 р. 
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рантів і докторантів, під-
тримка інноваційних 
форм науково-дослідної 
діяльності молодих спе-
ціалістів 

наукової роботи 
 

вого ступеня доктора філософії 

4.2.10. Посилення наукової ак-
тивності молодих вчених 

Голова Ради  
молодих вчених  

Проведення низки науково-
методичних заходів для молодих 
вчених, зустрічей з провідними 
зарубіжними та вітчизняними 
науковцями 

Протягом 
2016 року 

4.2.11. Інформаційна підтримка 
щодо отримання іменних 
стипендій, дипломів, ін-
ших заохочень для моло-
дих вчених та студентів-
дослідників, сприяння пі-
двищенню рівня якості їх 
життя 

Голова Ради  
молодих вчених, 
голова Ради  
аспірантів,  
голова Студентсько-
го наукового клубу,  
Теплюк В.М. 
 

Оптимізація структури студент-
ських наукових гуртків  універ-
ситету 
 
Постійне інформування студен-
тів та молодих вчених шляхом 
висвітлення інформації на веб-
сторінці університету, через ін-
формаційні можливості молоді-
жних громадських об’єднань уні-
верситету 

Протягом 
2016 року 
 

Голова Ради  
аспірантів, 
голова Студентсько-
го наукового клубу 

Всеукраїнський конкурс студент-
ських наукових робіт з природ-
ничих, технічних та гуманітар-
них наук 2015-2016 н.р. 

Жовтень 2015 
–  березень 
2016 року 

Голова Ради  
аспірантів, 
голова Студентсько-
го наукового клубу 

Всеукраїнський конкурс студент-
ських наукових робіт з природ-
ничих, технічних та гуманітар-
них наук 2016-2017 н.р. 

Жовтень 2016 
– березень 
2017 року 

4.2.12 
 

Залучення студентів, ас-
пірантів та молодих вче-
них до участі у міжнаро-
дних та вітчизняних нау-
кових конкурсах, науко-
во-дослідних роботах і 
проектах та інших науко-
во-технічних заходах 

Голова Ради  
молодих вчених, 
Голова Ради  
аспірантів, 
голова Студентсько-
го наукового клубу 

«Фестиваль студентської науки-
2016» 
 

Травень 
2016 року 
 

4.2.13 Опублікування статей 
наукових та науково-
педагогічних працівників 
англійською та інозем-
ними мовами у міжнаро-
дних, вітчизняних видан-
нях, які мають імпакт-
фактор або індекс циту-
вання та входять в науко-
вометричні бази даних 
Scopus, Web of Science і 
наукових виданнях Уні-
верситету 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю. 

Здійснення систематичного моні-
торингу міжнародних, вітчизня-
них видань, які мають імпакт-
фактор або індекс цитування та 
входять в наукометричні бази 
даних Scopus, Web of Science з 
відповідних галузей наук 

Протягом 
2016 р. 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 
4.3.2 Створення системи інфо-

рмаційно-аналітичного 
забезпечення трансферу 
технологій на основі ме-
режі існуючих та новост-
ворених інноваційних 
підрозділів Університету 

Отченашко В.В., 
директори НДІ, за-
ступники деканів з 
наукової роботи 
 

Наповнення бази  науково-
технічних розробок  Національ-
ної мережі трансферу технологій 
Академії технологічних наук 
України та Міністерства освіти і 
науки України 

Протягом 
2016 р. 
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4.3.3. Удосконалення взаємоз-
в'язків та взаємодії науко-
во-дослідних інститутів 
університету з бізнесом, 
суб'єктами господарюван-
ня для виявлення їхніх по-
треб у наукових розробках 
та впровадження у прак-
тику, збільшення реаліза-
ції інвестиційно приваб-
ливих інноваційних про-
ектів у навчально-
дослідних господарствах 
Університету 

Отченашко В.В., 
Туринський В.М., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 
 

Встановлення  взаємозв'язків НДІ 
з бізнесом та суб'єктами господа-
рювання, шляхом підписання не 
менше 2-х договорів щодо  реалі-
зації інвестиційно привабливих 
інноваційних проектів  
 

Протягом 
2016 р. 

4.3.4. Реалізація системи тран-
сферу наукових техноло-
гій у виробничу діяль-
ність суб'єктів аграрного 
підприємництва та НДГ 

Отченашко В.В.,  
Туринський В.М. 

Співробітництво із суб'єктами 
аграрних підприємств стосовно 
трансферу інноваційних розро-
бок, ліцензій та договорів 

Протягом 
2016 р. 

4.3.5 Розробка та реалізація 
системи компенсації ви-
трат на  наукові розробки 
та права інтелектуальної 
власності університету 
відокремленими підроз-
ділами, забезпечення 
трансферу технологій та 
надходження фінансових 
ресурсів у бюджет вишу 

Отченашко В.В., 
Шостак В.М., 
Жук В.В., 
Малаховська Н.Ю., 
Павлюченко Т.І.   

Забезпечення системи стимулю-
вання  та мотивації праці  науко-
вих працівників у розробці та  
виконанні регіональних іннова-
ційних програм і проектів 
 

Протягом 
2016 р. 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  
ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1. Забезпечити оновлення 
матеріально-технічної ба-
зи навчального процесу, а 
саме продовжити: 

– мультимедійне офо-
рмлення лекційних ауди-
торій; 

– наповнення сучас-
ним обладнанням, прила-
дами та іншим необхід-
ним забезпеченням на-
вчальні лабораторії 

Кваша С.М., 
Ткачук В.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів 
 

Визначити потребу, замовити об-
ладнання та встановити його в 
лекційних аудиторіях та лабора-
торіях 

впродовж  
2016 р. 

Провести реконструкцію 
СОТ «Академічний» від-
повідно до сучасних ви-
мог та побажань праців-
ників і студентів  

Іщенко В.В., 
Курило В.І., 
профком співробіт-
ників, профком сту-
дентів і аспірантів 

Господарським способом, спіль-
ними зусиллями ННІ та відокре-
мленими підрозділами  

поетапно що-
річно 

5.1.2. 

Розширення асортименту 
та здешевлення харчу-
вання  

Ткачук В.А., 
Туринський В.М., 
служба закладів  
харчування 
 

Збільшення використання влас-
ної продукції навчально-дослід-
них господарств (за собівартіс-
тю) 

постійно  

5.1.3.  Планове та ефективне про-
ведення поточних ремонтів 
у навчальних корпусах  

Іщенко В.В. Переобладнати м’які покрівлі на 
шатрові (гуртожитки № 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12) 

впродовж  
2016 р. 
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5.1.4. Реалізація Програми ене-
ргозбереження (в утепле-
них приміщеннях) 

Іщенко В.В. Обладнати усі теплові пункти ав-
томатизованою системою управ-
ління подачі теплоносіїв (навча-
льні корпуси № 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 
11, 12, 17, гуртожитки № 2, 3, 4, 
5, 7) 
Заміна дерев’яних вікон на мета-
лопластикові  

впродовж  
2016 р. 

Поступове виробниче 
оновлення мережі: моде-
рнізувавти зовнішні ме-
режі подачі теплоносія і 
холодної води 

Іщенко В.В. Оновлення мережі впродовж  
2016 р. 

Заміна газового облад-
нання та встановлення 
сигналізаторів 

Іщенко В.В. Заміна газових плит, встановлен-
ня газових сигналізаторів. 
У 11 гуртожитку заміна електри-
чних плит 

впродовж  
2016 р. 

Заміна електрообладнан-
ня  

Іщенко В.В. Заміна електропроводки та сві-
тильників 

впродовж  
2016 р. 

Благоустрій зони відпо-
чинку біля гуртожитків 

Іщенко В.В. Реконструювати зони відпочинку 
за гуртожитком № 2 

впродовж  
2016 р. 

5.1.5.  

Ремонтні роботи  Іщенко В.В. Відновлення навчального корпу-
су № 3 

впродовж  
2016 р. 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  
ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 

6.1.1. Продовжити реалізацію 
заходу «День НУБіП 
України» у останню 
п’ятни-цю травня та 
«День фа-культету, ННІ» 
у третю п’ятницю травня  

Кваша С.М., 
Ткачук В.М., 
директори і декани  

Організація та проведення свята 
із залученням студентів, аспіран-
тів та НПП 

травень  
2016р. 

6.1.3. Продовження вшануван-
ня пам’яті видатних вче-
них та науковців універ-
ситету, відновити функ-
ціонування Дошки поша-
ни, у т. ч. електронної 

Ткачук В.А., 
Отченашко В.В., 
Михайліченко М.В., 
Барановська О.Д. 

Висвітлення інформації про їх 
здобутки в медіа, публікації  
статей у профільних журналах, 
встановлення меморіальних  
дощок 

Протягом 
2016 року  

6.1.5 Продовжити роботу над 
створенням Асоціації ви-
пускників Університету, 
та сприяти формуванню 
єдиної електронної бази 
даних про випускників, у 
т.ч. іноземних громадян  

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Ткачук В.А. 

Підготовка та подача даних від-
повідно до особового листка ви-
пускника  

Протягом 
2016 року 

6.1.6 Розробити та ввести в 
дію Положення про про-
ведення щорічного ви-
пробування першокурс-
ників за IQ тестами  
Розробити порядок прове-
дення конкурсу наукових 
студентських робіт з дис-
циплін фахової підготовки 

Кваша С.М. 
 
 
 
 
Отченашко В.В. 

Затвердження положення  
 
 
 
 
Затвердження порядку  

Протягом 
2016 року 

6.1.7 
 

Розробити логотипи і ви-
готовити набори сувенір-
ної продукції та атрибу-

Ткачук В.А. Підготовка буклетів, проспектів 
та іншої продукції  

2016 р. 
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тики  університету, ННІ 
та ВП НУБіП України  

6.1.12. Організація заходів щодо 
дотримання нормативно-
правових актів з протидії 
і запобігання корупції та 
недопущення нестатут-
них відносин в універси-
тетському середовищі 

Курило В.І., 
Бевз В.В., 
Директори ННІ, 
декани факультетів 
 
 
 
 
Кваша С.М., 
директори ННІ,  
декани факультетів,  
соціологічна група 
 
 
 

Вжити оперативні заходи щодо 
недопущення нестатутних відно-
син,  зловживання службовим 
становищем співробітниками, 
науково-педагогічними праців-
никами та керівниками всіх під-
розділів університету 
 
Проводити анонімні анкетування 
«Чи задоволений я навчанням в 
університеті», соціологічні опи-
тування «Викладач очима студе-
нтів», комплексні тестування 
знань студентів. Результати за-
слуховувати на засіданнях ректо-
ратів, вчених радах університету, 
ННІ  та факультетів 
Забезпечити функціонування 
університетської «Гарячої теле-
фонної лінії», на факультетах 
«Скриньки довіри», «Телефону 
довіри», електронної «Пошти 
студентської довіри» 

протягом  
2016 року 
 
 
 
 
 
 
впродовж  
2016 р. 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1.3. 

Проведення конкурсного 
відбору на посади науко-
во-педагогічних праців-
ників Університету  

Ібатуллін І.І., 
Михайліченко М.В., 
Кваша С.М. 

Відповідно до Закону України  
«Про вищу освіту» прийняти но-
ву редакцію Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посад на-
уково-педагогічних працівників 
НУБіП України  

Протягом  
2016 р. 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
8.1.1.  Наповнення коштами 

спеціального фонду 
 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М.,  
Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
декани факультетів, 
директори ННІ, 
керівники підроз-
ділів, що надають 
платні послуги 

Перегляд вартості платних освіт-
ніх та інших послуг, що нада-
ються структурними підрозділа-
ми НУБіП України, відповідно 
до зміни тарифів комунальних 
послуг, змін  заробітної плати та 
рівня інфляції, запровадження 
нових платних послуг відповідно 
до законодавства.   
Розміщення реклами в Інтернет 
ресурсах щодо надання платних 
послуг 

Протягом 
2015-2016 рр. 

8.1.2.  Удосконалення ведення 
планування, бюджету-
вання та контролю за ви-
конанням плану  

Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
Кондрицька Т.П. 

Використання програмного за 
без-печення «Деканат», розробка 
програмного забезпечення ве-
дення планування за напрямами 
використання, кодами класифіка-
тору ДК-2010 та з урахуванням 
бюджетів структурних підрозді-
лів  

Протягом 
2015-2016 рр. 

8.1.4.  Впровадження інвести-
ційних проектів Універ-
ситету у взаємовигідних і 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Іщенко В.В., 

Пошук потенційних інвесторів та 
ведення переговорів щодо взає-
мовигідних умов співпраці 

 
2016 рік 
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№ за-
ходу Зміст заходу Відповідальна  

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

перспективних науково-
технологічних формах і 
напрямах 

Курило В.І., 
Ткачук В.А. 

8.1.6. Здійснення громадського 
контролю (вчена рада, 
профспілки, студентське 
самоврядування) за ефек-
тивністю розподілу та 
якістю виконання всіх 
статей кошторису Уні-
верситету 

Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
Кондрицька Т.П. 

Оприлюднення фінансового пла-
ну (кошторису) та надання звіту 
про виконання бюджету універ-
ситету  

щоквартально, 
щорічно  

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
9.1.2. Отримання протягом ро-

ку бюджетних призна-
чень спеціального фонду 
державного бюджету в 
розмірі, що становить до 
50 % обсягу бюджетних 
призначень, передбаче-
них у загальному фонді 
для проведення науково-
дослідних робіт 

Директори НДІ, за-
ступники деканів з 
наукової роботи 

Забезпечити збільшення залу-
чення коштів до спеціального 
фонду не менше ніж 50 % обсягу 
бюджетних призначень за раху-
нок проведення науково-
дослідних робіт та надання нау-
кових послуг 

Протягом 
2016р. 

9.1.3. Організувати на базі уні-
верситету проведення 
протягом року не менше 
3 – 5 знакових міжнарод-
них і Всеукраїнських на-
укових конференцій з ві-
дповідною їх реєстрацією 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Внести в перелік МОН України 
пропозиції щодо проведення 5 і 
більше  конференцій на базі уні-
верситету у 2016 рік 

Протягом 
2016р. 
 

9.1.4. Інтенсифікувати публіка-
ції вчених та проводити 
їх постійний  моніторинг  
у фахових виданнях, які 
входять до міжнародних 
наукометричних баз да-
них – Web of Science, 
SCOPUS та інших, а та-
кож  університетських 
видань, що входять до 
переліку фахових видань, 
затверджених МОН  
України, у т.ч. фахових 
наукових журналів 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ,  
заступники деканів з 
наукової роботи 

Посилити роботу щодо внесення  
нових збірників наукових праць 
та журналів до переліку фахових 
видань, затверджених МОН  
України 

Протягом 
2016р. 
 

9.1.5. Внести в перелік об'єктів, 
що є національним над-
банням, наукові здобутки 
вчених Університету. За-
провадити моніторинг 
виконання критеріїв уні-
верситету дослідницько-
го типу. Розміщення ін-
формації на сайті та пос-
тійне її оновлення 

Отченашко В.В., 
Самсонова В.В.,  
директори НДІ 

Включити до переліку об'єктів, 
що становлять національне над-
бання один об'єкт від університе-
ту (експозиції музеїв, колекції 
ботанічного саду та інших нау-
кових здобутків університету) 

Протягом 
2016р. 
 
 

 



Додаток 1 
 

Перелік підручників, навчальних посібників,  
типових програм і методичних розробок,  

виданих співробітниками НУБіП України у 2015 р. 
 

№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Економіка і фінанси підприємства 

(протокол № 11 від 24.06.2015 р.)  
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

30,9 Суліма Н.М.,  
Степасюк Л.М.,  
Величко О.В. 

2 Економіка праці і соціально-трудові 
відносини (протокол №7 від 20 лю-
того 2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

47,0 
 

Балан О.Д., 
Ткачук В.А.,  
Ланченко Є.О.  
та ін. 

3 Фінансова діяльність рибогосподар-
ських підприємств (протокол № 4 від 
20 жовтня 2015 р.) 

К.: Видавництво 
«Кондор» 

33,5 Вдовенко Н.М.,  
Давиденко Н.М., 
Гечбаия Б.Н. 

 Підручники з грифом МОН 
1 Фінанси (лист №1/11-12056 від 

29.07.2013 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

31,0 Давиденко Н.М., 
Данилевська-
Жугунісова О.Є. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Економіка підприємства 

(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,3 Рогач С.М., 
Суліма Н.М. та ін. 

2 Економічні і фінансові ризики. 
(протокол №  10 від 27.05.15) 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт»» 

13,9 Мірзоєва Т.В., 
Томашевська О.А., 
Герасимчук Н.А. 

3 Соціальна відповідальність (прото-
кол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,0 Єрмаков О.Ю. 
 

4 Бюджетна система 
(протокол № 2 від 24.09.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,7 Титарчук І.М., 
Негода Ю.В. 

5 Фінансовий менеджмент 
(протокол № 2 від 24.09.2014 р.) 

К.: ЦП «Комп-
ринт» 

21,8 Титарчук І.М. 

6 Інвестування  
(протокол №7 від 20.02.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,59 Скрипник Г.О. 
Гераймович В.Л. 

7 Основи страхування сільськогоспо-
дарського виробництва: навчальний 
посібник для аварійних комісарів  
(протокол № 4 від 30.10.2015 р.) 

У друці 14,6 Діброва А.Д.,  
Герасименко Н.А., 
Рябченко О.О.  
та ін. 

8 Основи біржової діяльності   
(протокол №  4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

36,0 Солодкий М.О., 
Яворська В.О. 

9 Ціноутворення на біржовому ринку 
(протокол № 9 від 22 квітня 2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,3 Стасіневич С.А. 

10 Бухгалтерський облік (загальна тео-
рія) (протокол № 4 від 30.10.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

24,0 
Калюга Є.В., 
Гуренко Т.О. 

11 Аудит 
(протокол № 6 від 24.12.2014 р.) К.: «ЦП «Комп-

ринт» 23,75 
Кузик Н.П.,  
Дерев'янко С.І., 
Олійник С.О. та ін. 

12 Страхування  
(протокол № 4 від 30.10.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 11,75 Мамчур Р.М. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
13 Адміністрування податків  

(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 27,3 Долженко І.І. 

14 Податкова система 
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 22,6 

Долженко І.І., 
Лабенко О.О.,  
Березовська Л.О. 

15 Страхування 
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 15,0 Мрачковська Н.К. 

16 Страховий менеджмент  
(протокол № 5 від 19.05.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 11,0 Фурса А.В. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Економіка підприємства  

(Лист №1/11-2025 від 24.12.2014 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

26,0 Михайлов С.І., 
Степасюк Л.М.,  
Городенко С.В. 

2 Основи наукових досліджень в еко-
номіці (лист №  1/11-10441 від 
08.07.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,1 Єрмаков О.Ю. 
 

3 Планування і контроль на підприєм-
стві. 2-ге вид. (лист №  1/11-4350 від 
26.02.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,3 Єрмаков О.Ю.,  
Жибак М.М.,  
Нестеренко С.А. 

4 Корпоративне управління 
(лист №1/11-16806 від 4.11.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

21,6 Давиденко Н.М., 
Буряк А.В. 

5 Облік і аудит у питаннях і відповідях  
(лист  №1/11-9591 від 06.06.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 21,25 

Калюга  Є.В., 
Савчук В.К.  
та ін. 

6 Аналіз інвестиційних проектів 
(лист №1/11-17912 від 11.11.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

23,6 Давиденко Н.М. 

 Навчальні посібники з грифом МАП 
1 Економіка аграрного сектору 

(лист №37-128-13/20207 від 
25.10.2013 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

37,62 Збарський В.К., 
Томашевська О.А., 
Мірзоєва Т.В. 

 Методичні розробки 
1 Методичні вказівки до написання 

курсових робіт з економіки сільсько-
го господарства студентам напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Степасюк Л.М., 
Величко О.В. 

2 Методичні вказівки до виконання 
практичних завдань з дисципліни 
«Економіка підприємства» студен-
тами напряму підготовки 6.030507 
«Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,3 Степасюк Л.М., 
Величко О.В. 

3 Економіка сільського господарства 
(конспект лекцій) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,5 Степасюк Л.М., 
Величко О.В., 
Авраменко Т.П. 

4 Економіка підприємства. Методичні 
вказівки до виконання модульних 
робіт студентами напряму підготов-
ки «Економіка підприємства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Степасюк Л.М., 
Величко О.В. 

5 Методичні вказівки до виконання  
магістерської роботи для студентів 
ОКР «Магістр» із спеціальності 
«Економіка підприємства» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Рогач С.М., 
Збарський В.К., 
Степасюк Л.М. 
та ін. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
6 Методичні вказівки до написання 

курсових робіт з економіки сільсько-
го господарства для студентів галузі 
знань 0305 «Економіка і підприєм-
ництво» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,7 Збарський В.К., 
Мацибора В.І., 
Авраменко Т.П. 
та ін. 

7 Методичні вказівки до виконання 
програми виробничої практики для 
студентів 3 курсу економічного фа-
культету напряму 6.030504 «Еконо-
міка підприємства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Рогач С.М., 
Збарський В.К., 
Величко О.В. 

8 Економіка підприємства. Методичні 
вказівки до виконання практичних 
завдань студентами напряму підго-
товки 6.030504 «Економіка підпри-
ємства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,3 Величко О.В. 

9 Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт з дисципліни 
«Економічні аспекти підприємниць-
кої діяльності» для напряму ОКР 
«Магістр» 8.18010010 «Якість, стан-
дартизація та сертифікація»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,2 Чередніченко О.О. 

10 Методичні рекомендації з дисциплі-
ни «Історія економіки та економічної 
думки» для студентів напряму підго-
товки 6.030502 «Економічна кібер-
нетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

16,2 Чередніченко О.О., 
Болгарова Н.К. 

11 Методичні вказівки для підготовки 
до семінарських занять  з дисципліни 
«Історія економіки та економічної 
думки» для студентів економічного 
факультету 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Чередніченко О.О. 

12 Методичні рекомендації до виконан-
ня індивідуальних завдань  з дисцип-
ліни «Історія економіки та економіч-
ної думки» для студентів ф-ту аграр-
ного менеджменту 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Чередніченко О.О. 

13 Методичні рекомендації до виконан-
ня індивідуальних завдань  з дисцип-
ліни «Історія економіки та економіч-
ної думки» для студентів напряму 
підготовки 6.030502 «Економічна кі-
бернетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Чередніченко О.О. 

14 Методичні розробки з курсу «Еко-
номіка і підприємництво, менедж-
мент» (Розділ «Економіка») до вико-
нання практичних завдань для сту-
дентів агробіологічного факультету» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Авраменко Т.П. 

15 Методичні вказівки для вивчення 
курсу «Економіка і підприємництво, 
менеджмент» (Розділ «Економіка») і 
контролю знань студентів агробіоло-
гічного факультету» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Авраменко Т.П. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
16 «Методичні розробки для самостій-

ного вивчення дисципліни «Еконо-
міка і підприємництво, менеджмент» 
(Розділ «Економіка») для студентів 
ВНЗ ІІІ-ІV р.а. з напряму підготовки 
«Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12 Авраменко Т.П., 
Гуцул. Т.А. 

17 Економіка і фінанси підприємства 
(модуль ІІ). Методичні вказівки для 
самостійного вивчення курсу студе-
нтами заочної форми навчання на-
пряму підготовки 0306 «Менедж-
мент адміністрування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,3 Суліма Н.М. 

18 Економіка і фінанси підприємства 
(модуль ІІ). Методичні вказівки для 
виконання практичних занять 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Суліма Н.М. 

19 Методичні вказівки для виконання 
практичних завдань з курсу «Еконо-
міка і підприємництво, менеджмент» 
студентами напряму підготовки «За-
хист рослин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Гуцул Т.А. 
 

20 Методичні вказівки для виконання 
практичних завдань з курсу «Еконо-
міка і підприємництво, менеджмент» 
студентами напряму підготовки «Аг-
рономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Гуцул Т.А. 
 

21 Методичні вказівки для виконання 
практичних завдань  та самостійного 
вивчення  курсу «Економіка підпри-
ємства» студентами напряму підго-
товки «Фінанси і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Гуцул Т.А., 
Суліма Н.М. 

22 Регіональна економіка: запитання і від-
повіді. Методичні рекомендації до ви-
вчення курсу та самоперевірки знань 
студентами напряму 6.030502 «Еконо-
мічна кібернетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,4 Томашевська О.А., 
Мірзоєва Т.В 

23 Регіональна економіка. Методичні 
рекомендації (зі скороченим викла-
дом лекційного матеріалу) до ви-
вчення курсу та самоперевірки знань 
студентами напрямів галузі знань 
0305 «Економіка та підприємництво» 
заочної форми  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,8 Томашевська О.А., 
Мірзоєва Т.В 

24 Регіональна економіка. Методичні 
рекомендації до вивчення курсу  та 
виконання індивідуальних робіт сту-
дентами заочної форми навчання на-
прямів галузі знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Томашевська О.А., 
Мірзоєва Т.В 

25 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Економічні і фінансові 
ризики» студентами економічних 
спеціальностей 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,6 Томашевська О.А., 
Мірзоєва Т.В 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
26 Конспект лекцій з курсу «Економічні 

і фінансові ризики» для студентів 
економічних спеціальностей 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,6 Мірзоєва Т.В.,  
Томашевська О.А., 
Герасимчук Н.А. 

27 Методичні рекомендації до виконан-
ня практичних завдань з курсу «Еко-
номічні і фінансові ризики» для сту-
дентів економічних спеціальностей 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,2 Герасимчук Н.А., 
Мірзоєва Т.В.,  
Томашевська О.А. 

28 Обґрунтування господарських рі-
шень та оцінка ризиків. Методичні 
вказівки до вивчення курсу 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

13,2 Герасимчук Н.А., 
Мірзоєва Т.В.,  
Томашевська О 

29 Методичні вказівки до практичних 
занять для студентів спеціальності 
6.030504 «Економіка підприємства» 
з дисципліни «Justification of econo
ic decisions and evaluation of risk» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Герасимчук Н.А. 

30 Методичні вказівки для індивідуаль-
ної роботи для студентів спеціально-
сті 6.030504 «Економіка підприємст-
ва» з дисципліни «Justification of     
economic decisions and evaluation of 
risk» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Герасимчук Н.А. 

31 Економіка природокористування. 
Методичні рекомендації до виконан-
ня практичних завдань та самопере-
вірки знань студентами напрямів 
6.030509 «Облік і аудит», скорочено-
го терміну навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,7 Ільків Л.А. 

32 Економіка природокористування. 
Методичні рекомендації до вивчення 
курсу та виконання практичних зав-
дань студентами напрямів 6.030507 
«Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і 
кредит», 6.030601 «Менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,5 Ільків Л.А. 

33 Environmental Economics Textbook 
for full-time students of specialty 
«Accounting and audit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,4 Куцеконь Л.О. 

34 Конспект лекцій з дисципліни «Еко-
номіка праці й соціально-трудові ві-
дносини» для студентів економічно-
го ф-ту (заочної форми) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 2,9 

Коваленко Л.В. 

35 Методичні  вказівки до виконання 
практичних робіт з дисципліни 
«Економіка праці й соціально-
трудові відносини» (для студентів 
економічних спеціальностей) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2 

Коваленко Л.В. 

36 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Економіка праці й соціа-
льно-трудові відносини» для студентів 
економічного факультету (заочної фо-
рми навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 

Коваленко Л.В. 

37 Інноваційний розвиток підприємст-
ва. Методичні матеріали 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 11 

Гребеннікова А.А., 
Остапчук А.Д. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
38 Методичні вказівки для самостійного 

вивчення дисципліни «Соціально-
економічний розвиток сільських те-
риторій» для студентів економічного 
факультету напряму «Економіка під-
приємства» (ОС «Бакалавр») 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Терещенко В.К., 
Морозюк Н.В. 

39 Інноваційний розвиток підприємст-
ва. Практикум 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 10 

Гребеннікова А.А., 
Остапчук А.Д., 
Дзюба Т.А. 

40 Організація підприємницької діяль-
ності. Лекції 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 10 Гребеннікова А.А., 

Остапчук А.Д. 
41 Організація підприємницької діяль-

ності. Практикум 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 14 

Гребеннікова А.А., 
Остапчук А.Д., 
Дзюба Т.А. 

42 Інвестування. Програма та методичні 
вказівки для студентів економічних 
спеціальностей денної форми на-
вчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 3,6 

Давиденко Н.М., 
Скрипник Г.О. 
 

43 Investment. The program and  
methodical instructions for students of 
economic specialty 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 2,5 

Давиденко Н.М. 
 

44 Фінансовий менеджмент. Методичні 
рекомендації для семінарських за-
нять та самостійного опрацювання 
курсу для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальності 8.0350801 «Адмініст-
ративний менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 

Давиденко Н.М., 
Буряк А.В. 

45 Методичні вказівки до виконання ква-
ліфікаційної бакалаврської роботи для 
студентів за напрямом під-готовки 
6.030508 «Фінанси і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Давиденко Н.М., 
Буряк А.В.,  
Дробот Н.М. та ін.  

46 Фінансовий менеджмент. Методичні 
вказівки для студентів ОС «Магістр» 
спеціалізації «Прикладна економіка»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,8 Давиденко Н.М., 
Вдовенко Н.М. 

47 Аналіз інвестиційних проектів. Ме-
тодичні вказівки для проведення се-
мінарських та практичних занять і 
організації самостійної роботи  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Давиденко Н.М. 
 

48 Методичні матеріали та практикум з 
дисципліни «Бізнес-аналітика для 
студентів ОКР «Магістр» денної фо-
рми навчання за напрямом «Фінанси 
і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Титарчук І.М., 
Негода Ю.В. 

49 Методичні вказівки до виконання 
курсових робіт з навчальної дисцип-
ліни «Бізнес-аналітика» для студен-
тів ОКР «Магістр» денної форми на-
вчання за напрямом «Фінанси і кре-
дит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,5 Титарчук І.М., 
Негода Ю.В. 

50 Methodical recommendations for self 
study of the discipline «Budget system» 
for specialty 6.030508 «Finance and   
credit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Титарчук І.М., 
Негода Ю.В. 
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з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
51 Finance. Manual for students of  

specialty «Management» 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Титарчук І.М., 
Негода Ю.В. 

52 Методичні вказівки до виконання 
програми виробничої практики для 
студентів 3 курсу економічного фа-
культету ОКР «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кре-
дит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Зеліско І.М., 
Негода Ю.В. 

53 Методичні рекомендації та завдання 
для самостійного вивчення дисцип-
ліни «Фінанси» для ОС «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 «Еко-
номіка підприємства»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,4 Данилевська-
Жугунісова О.Є., 
Негода Ю.В. 

54 Методичні рекомендації та завдання 
для проведення практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисцип-
ліни «Фінанси підприємств» для ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,2 Данилевська-
Жугунісова О.Є., 
Негода Ю.В. 

55 Методичні вказівки з вивчення дис-
ципліни «Гроші і кредит» для студе-
нтів денної форми навчання ОС «Ба-
калавр» напряму підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит» (СТ) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,3 Жарікова О.Б. 

56 Методичні рекомендації до написан-
ня курсової роботи з дисципліни 
«Фінансовий ринок» для студентів 
денної форми навчання ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Жарікова О.Б., 
Костюк В.А. 

57 Методичні вказівки з  вивчення дис-
ципліни «Місцеві фінанси»  для сту-
дентів денної форми навчання ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит» скоро-
ченого терміну навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

18 Олійник Л.А. 

58 Методичні вказівки з вивчення дис-
ципліни «Місцеві фінанси» для сту-
дентів денної форми навчання ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.03508 «Фінанси і кредит» (англій-
ською мовою) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14 Олійник Л.А. 

60 Методичні вказівки з вивчення дис-
ципліни «Фінанси підприємств» для 
студентів денної форми навчання ОС 
«Бакалавр»  напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» (скороче-
ний термін навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

22 Олійник Л.А. 

61 Управління фінансовою санацією   
підприємства. Методичні вказівки 
для студентів ОС «Магістр» спеціа-
льності 8.03050801 «Фінанси і кре-
дит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Олійник Л.А. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
62 Методичні рекомендації до написан-

ня курсової роботи з дисципліни 
«Фінансовий ринок» для студентів 
скороченого терміну навчання ОС 
«Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Костюк В.А., 
Муравський О.А. 
 

63 Методичні матеріали: лекційний 
курс з дисципліни «Фінансовий ри-
нок» для студентів денної та заочної 
форм навчання ОС «Бакалавр» на-
пряму підготовки 6.030508 «Фінанси 
і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,5 Костюк В.А. 
 

64 Методичні матеріали: лекційний 
курс з дисципліни «Ринок фінансо-
вих послуг» для студентів заочної 
форми навчання ОС «Магістр» за 
спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і 
кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Костюк В.А. 

65 Методичні рекомендації до написан-
ня курсової роботи з дисципліни 
«Фінансовий ринок» для студентів 
ОС «Бакалавр» за напрямом 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Костюк В.А., 
Жарікова О.Б. 

66 Методичні матеріали з дисципліни 
«Гроші та кредит» для студентів 
денної форми навчання ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» (англійською мо-
вою), частина 2 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,4 Аврамчук Л.А., 
Олійник Л.А. 

67 Методичні рекомендації для самос-
тійного вивчення дисципліни «Гроші 
та кредит» для студентів денної фо-
рми навчання ОС «Бакалавр» напря-
му підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9 Аврамчук Л.А. 

68 Робочий зошит з дисципліни «Гроші 
та кредит» для студентів ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8 Аврамчук Л.А., 
Жарікова О.Б., 

69 Методичні матеріали: лекційний 
курс «Гроші та кредит» для ОС «Ба-
калавр» напряму «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9 Аврамчук Л.А. 

70 Методичні  матеріали з дисципліни 
«Гроші та кредит» для ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки «Фінанси і 
кредит» (англійською мовою) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12 . Аврамчук Л.А., 
Олійник Л.А. 

71 Збірник тестових завдань для самос-
тійної роботи з дисципліни «Банків-
ська система» для студентів ОКР 
«Бакалавр» за напрямами «Фінанси і 
кредит», «Маркетинг» та «Облік і 
аудит» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Ващик М.С. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
72 Методичні рекомендації для самос-

тійного вивчення дисципліни «Бан-
ківська система» для студентів заоч-
ної форми навчання ОКР «Бакалавр» 
за напрямом «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Ващик М.С. 

73 Методичні рекомендації для самос-
тійного вивчення дисципліни «Бан-
ківська система» для студентів ден-
ної форми навчання ОКР «Бакалавр» 
за напрямом «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Ващик М.С. 

74 Methodical guidelines for practical      
classes and independent study in the    
discipline «Banking» for the full-time 
students of the OQL «Bachelor», spec
ality «Finance and Credit»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Ващик М.С. 

75 Страхові послуги. Практикум (анг-
лійською мовою) для студентів ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки «Фі-
нанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Мамчур Р.М. 

76 Податкова система. Практикум К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,9 Долженко І.І., 
Лабенко О.О.,  
Березовська Л.О 

77 Страхові послуги. Практикум К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,2 Мамчур Р.М. 

78 Організація та планування виробни-
цтва в аграрних формуваннях 

К.: ННЦ «Інсти-
тут аграрної еко-
номіки» 

3,5 Ільчук М.М., 
Коновал І.А.,  
Мельникова І.В.  
та ін.  

79 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Державна економічна по-
літика» для ОC «Магістр» спеціаль-
ності 8.03050401 «Економіка підпри-
ємства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Вдовенко Н. М.,  
Гераймович В.Л., 
Федюшко М. М. 

80 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Публічне адмініструван-
ня» для студентів ОС «Магістр» спе-
ціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,62 Гераймович В. Л. 

81 Методичні рекомендації для самос-
тійного  вивчення дисципліни «Дер-
жавна і регіональне управління» для 
студентів ОС «Бакалавр» напряму 
6.030601 «Менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,06 Гераймович В.Л., 
Добрівський В.Г. 

82 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Інвестування» для студен-
тів денної форми навчання ОКР «Ба-
калавр» напрям підготовки 6.030508 
«Економіка підприємств» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,37 Гераймович В.Л. 

83 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Інвестування» для студен-
тів заочної форми навчання ОКР 
«Бакалавр» напряму 6.030508 «Еко-
номіка підприємств» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,37 Гераймович В.Л. 
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84 Методичні вказівки до вивчення ди-

сципліни «Інвестиційний менедж-
мент» для студентів ОКР «Магістр» 
за спеціальністю 8.03050801 «Фінан-
си і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Гераймович В.Л. 

85 Національна економіка. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи 
студентів ОКР «Бакалавр» напряму 
6.030509 «Облік і аудит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

42 Діброва А.Д.,  
Кірейцева О.В.,  
Коробова Н.М. 

86 Національна економіка. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи 
студентів ОКР «Бакалавр»  напряму 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

42 Діброва А.Д.,  
Кірейцева О.В.,  
Коробова Н.М. 

87 Національна економіка. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи 
студентів ОКР «Бакалавр» напряму 
6.030501 «Маркетинг» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

42 Діброва А.Д.,  
Кірейцева О.В., 
Коробова Н.М. 

88 Глобальна економіка. Методичні ре-
комендації для самостійної роботи 
студентів ОС «Магістр» спеціаль-
ність «Облік і аудит» в аграрних ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації 

К.: «Кондор» 3,81 Вдовенко Н.М.,  
Богач Л.В.,  
Федюшко М.М. 

89 Глобальна економіка. Методичні ре-
комендації для самостійної роботи 
студентів ОС «Магістр» спеціаль-
ність 8.18010024  «Прикладна еко-
номіка» в аграрних ВНЗ III-IV р.а. 

К.: «Кондор» 1,13 Вдовенко Н.М.,  
Богач Л.В.,  
Коробова Н.М. 
та ін. 

90 Методичні рекомендації до вивчення 
курсу «Глобальна економіка» для 
студентів ОС «Магістр» спеціально-
сті 8.03050401 «Економіка підприєм-
ства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Вдовенко Н.М.,  
Богач Л.В.,  
Федюшко М.М. 

91 Методичні рекомендації до  вивчен-
ня курсу «Глобальна економіка» для 
студентів ОС «Магістр» спеціально-
сті 8.03050801 «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Вдовенко Н.М.,  
Богач Л.В.,  
Герасименко Н.А. 
та ін.  

92 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів ОКР «Бака-
лавр» за напрямом «Фінанси і кре-
дит» з дисципліни «Національна 
економіка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Діброва А.Д.,  
Попова О.Л.,  
Кірейцева О.В.  
та ін.  

93 Методичні рекомендації для самостій-
ної роботи студентів ОКР «Бакалавр» 
за напрямом «Облік і аудит» з дисцип-
ліни «Національна економіка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Діброва А.Д.,  
Попова О.Л.,  
Кірейцева О.В.  
та ін.  

94 Методичні рекомендації для самостій-
ної роботи студентів ОКР «Бакалавр» 
за напрямом «Маркетинг» з дисциплі-
ни «Національна економіка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Діброва А.Д.,  
Попова О.Л.,  
Кірейцева О.В. 
та ін.  

95 How to Write Scientific Papers.  
Methodic Guides for Future Scientists for 
speciality 8.09020101  
«Water bioresourses and aquaculture» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,5 Grabovska T.,  
Vdovenko N., 
Korobova N. 
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96 Глобальна економіка. Методичні реко-

мендації для самостійної роботи студе-
нтів ОС «Магістр» спеціальність 
8.18010024 «Прикладна економіка» в 
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

К.: «Кондор» 1,1 Вдовенко Н.М.,  
Богач Л.В.,  
Кірейцева О.В. 
та ін.  

97 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів ОКР «Ма-
гістр» з дисципліни «Аграрна полі-
тика» для спеціальності «Марке-
тинг» 

У друці 3 Кваша С.М.,  
Герасименко Н.А., 
Жемойда О.В. 

98 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів ОКР «Ма-
гістр» з дисципліни «Аграрна полі-
тика» для спеціальності «Правознав-
ство» 

У друці 3 Кваша С.М.,  
Герасименко Н.А., 
Жемойда О.В. 

99 Методичні розробки та індивідуальні 
завдання до виконання розрахунко-
вої роботи по темі «Комплексні чис-
ла»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,7 Савчук С.Г. 

100 Методичні вказівки та завдання для 
самостійної роботи по темі «Неви-
значений інтеграл»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Савчук С.Г. 

101 Методичні рекомендації та індивіду-
альні завдання по темі  «Визначений 
інтеграл та його застосування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,3 Савчук С.Г. 

102 Методичні розробки до виконання 
розрахункової роботи «Похідна та її 
застосування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,7 Савчук С.Г. 

103 Методичні вказівки та завдання по 
темі «Вступ до математичного аналі-
зу»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,1 Савчук С.Г. 

104 Методичні вказівки та завдання по 
темі «Лінії на площині»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,3 Савчук С.Г. 

105 Методичні вказівки та завдання по 
темі «Елементи аналітичної геомет-
рії в просторі»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Савчук С.Г. 

106 Методичні вказівки для виконання 
індивідуальної роботи з «Прикладної 
математики» по темі «Диференціа-
льні рівняння та ряди» для студентів 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Дібрівна Е.І. 

107 Методичні вказівки для виконання 
індивідуальної роботи з «Прикладної 
математики» по темі «Інтегральна 
числення» для студентів факультету 
тваринництва та водних біоресурсів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Дібрівна Е.І. 

108 Методичні вказівки для виконання 
індивідуальної роботи з «Прикладної 
математики»  по темі «Диференціа-
льне числення» для студентів факу-
льтету тваринництва та водних біо-
ресурсів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Дібрівна Е.І. 
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109 Методичні вказівки та рекомендації з 

«Вищої математики» для студентів-
заочників  факультету захисту рослин, 
біотехнології та екології 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Дібрівна Е.І. 

110 Методичні вказівки для виконання 
індивідуальної роботи з «Прикладної 
математики» для студентів ф-ту тва-
ринництва та водних біоресурсів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Дібрівна Е.І. 

111 Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання з математичної  статистики 
(заочна форма навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Цюпій Т.І. 

112 Методичні вказівки та завдання для 
самоперевірки з математичного ана-
лізу для  студентів напряму 6.090102 
«Технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва» (денна 
форма навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Цюпій Т.І. 

113 Методичні вказівки та завдання для са-
моперевірки з диференціальних рівнянь 
для студентів факультету тваринництва 
та водних біоресурсів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Цюпій Т.І. 

114 Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання з лінійної алгебри та аналі-
тичної для студентів факультету тва-
ринництва та водних біоресурсів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Цюпій Т.І. 

115 Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання з вищої математики для 
студентів ф-ту тваринництва  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Цюпій Т.І. 

116 Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання з математичної статистики 
(денна форма навчання)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Цюпій Т.І. 

117 Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання з вищої математики для 
студентів факультету захисту рос-
лин, біотехнологій та екології (денна 
форма навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Цюпій Т.І. 

118 Методичні вказівки для виконання 
індивідуального завдання за темою 
«Невизначений інтеграл» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Цюпій Т.І. 

119 «Диференціальні рівняння» для сту-
дентів лісогосподарського факульте-
ту напрям 6.0501801 «Деревооброб-
лювальні технологія» (скорочений 
термін навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,5 Слюсаренко В.Г. 

120 Лінійна алгебра, векторна алгебра, 
аналітична геометрія на площині, 
аналітична геометрія в просторі для 
студентів напряму 6.0501801 «Дере-
вооброблювальні технології» (скоро-
чений термін навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,75 Слюсаренко В.Г. 

121 Вища математика. Методичні вказів-
ки для самостійної роботи студентів 
факультету захисту рослин 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Ружило М.Я. 
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122 Вища математика. Навчально-

методичний посібник для самостій-
ної роботи студентів ННІ лісового та 
садово-паркового господарства  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,3 Іванова Ю.І.,  
Ружило М.Я. 

123 Вища математика. Навчально-
методичний посібник для самостій-
ної роботи студентів лісогосподарсь-
кого факультету (заочна форма на-
вчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Іванова Ю.І.,  
Ружило М.Я 

124 Вища математика. Методичні вказів-
ки для самостійної роботи студентів 
факультету інформаційних техноло-
гій (спеціальність «Економічна кібе-
рнетика»)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Ружило М.Я. 

125 Методичні рекомендації та завдання 
для самопідготовки з математики для 
студентів агробіологічного факуль-
тету  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Іванова Ю.І. 

126 Методичні вказівки  і контрольні за-
вдання з вищої математики для сту-
дентів факультету землевпорядку-
вання (заочна форма навчання)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Іванова Ю.І. 

127 Вища математика. Методичні вказів-
ки і контрольні завдання для студен-
тів економічного факультету (заочна 
форма навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Іванова Ю.І.,  
Ружило М.Я. 

128 Методичні вказівки для виконання 
індивідуальних завдань для студен-
тів економічного факультету 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,6 Іванова Ю.І. 

129 Навчально-методичний посібник з 
вищої математики для студентів фа-
культету аграрного менеджменту 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,6 Іванова Ю.І. 

130 Навчально-методичний посібник з 
вищої математики для студентів фа-
культету аграрного менеджменту 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,9 Іванова Ю.І. 

131 Методичні рекомендації для підгото-
вки магістерських робіт студентів 
ОС «Магістр» спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,40 Савчук В.К. 
 

132 Сorrelation analysis: еducational-
methodological recommendations on 
statistics for independent work of       
students under teacher supervision 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,60 Макарчук О.Г. 

133 Econometrics. Educational-methodical 
recommendations for study the discipline 
and providing the independent work of 
students of directions bachelor 's degree, 
specialty «Management», 6.030509 
bachelor's degree specialty «An account 
and audit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,70 Макарчук О.Г. 

134 Бізнес-соціальний аналіз. Навчально-
методичні рекомендації (опорний 
конспект лекцій та завдання для са-

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,40 Макарчук О.Г. 
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мостійної роботи студентів ОС «Ма-
гістр» денної форми навчання зі спе-
ціальності 8.03050901 «Облік і ау-
дит» 

135 Прикладна економетрика. Навчаль-
но-методичні рекомендації (опорний 
конспект лекцій та тестові завдання 
для самостійної роботи студентів ОС 
«Магістр» денної форми навчання зі 
спеціальності 8.03050901 «Облік і 
аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,30 Макарчук О.Г. 

136 Economic analysis. Educational-
methodical recommendations for the 
study of discipline and providing of 
independent work of students of direc
ions: 6.030508 bachelor's degree, spe
ialty «Finance and credit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,10 Макарчук О.Г. 

137 Робочий зошит з фінансового аналізу 
для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

22,75 Савчук В.К., 
Шиш А.М. 

138 Статистика. Опорний конспект лек-
цій для студентів за напрямом «Фі-
нанси та кредит». Частина 2 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,50 Симоненко О.І. 

139 Методичні вказівки до написання 
курсової роботи зі Статистики для 
студентів за напрямом підготовки 
«Фінанси та кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,00 Симоненко О.І. 

140 Навчально-методичні рекомендації і 
завдання для аудиторної та самос-
тійної роботи з дисципліни «Еконо-
метрія» для студентів заочного від-
ділення за напрямом підготовки 
«Економіка  підприємства», «Облік і 
аудит», «Фінанси та кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,00 Симоненко О.І. 

141 Опорний конспект лекцій з «Еконо-
метрики» для студентів за напрямом  
підготовки «Економіка підприємст-
ва», «Облік і аудит», «Фінанси та 
кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,00 Симоненко О.І. 

142 Навчально-методичний посібник до 
вивчення дисципліни «Аналіз госпо-
дарської діяльності» для підготовки 
студентів ОКР «Бакалавр» з напряму 
підготовки «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,60 Савчук В.К.,  
Богданюк О.В., 
Воляк Л.Р. 
та ін.  

143 Фінансовий аналіз. Методичні вказі-
вки до вивчення дисципліни для сту-
дентів ОКР «Бакалавр» з напряму 
6.030508 «Фінанси і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,00 Савчук В.К., 
Куць Т.В. 

144 Статистика. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи для сту-
дентів ОКР «Бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка під-
приємства», 6.030507 «Маркетинг» 

К.: ПП «Дірект 
Лайн» 

3,50 Чухліб А. В. 
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145 Статистика. Опорний конспект лек-

цій та завдання для самостійної ро-
боти студентів ОКР «Бакалавр» за 
напрямом 6.030504 «Економіка підп-
риємства», 6.030507 «Маркетинг» 

К.: ПП «Дірект 
Лайн» 

9,00 Чухліб А. В. 

146 Аналіз банківської діяльності (мето-
дичні вказівки до вивчення дисцип-
ліни студентами ОКР «Магістр» на-
пряму підготовки 8.03050901 «Облік 
і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,00 Савчук В.К.,  
Богданюк О.В., 
Воляк Л.Р. 

147 Аналіз в установах державного сек-
тору (методичні вказівки до вивчен-
ня дисципліни студентами ОКР «Ма-
гістр» напряму 8.03050901 «Облік і 
аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,00 Савчук В.К.,  
Богданюк О.В., 
Воляк Л.Р. 

148 Інформаційно-аналітичний сервіс 
(методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни студентами ОКР «Магістр» 
напряму 8.03050901 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,00 Савчук В.К., 
Воляк Л.Р. 

149 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Фінансові деривативи» 
для студентів ОКР «Магістр» спеціа-
льності «Біржова діяльність» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Яворська В.О. 

150 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Міжнародні біржові 
ринки» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальності «Біржова діяльність» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Яворська В.О. 

151 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни біосоціальна економіка для 
студентів ОКР «Магістр»  спеціальнос-
ті «Маркетинг» та «Адміністративний 
менеджмент» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,25 Рябченко О.О. 

152 Організація і методика аудиту. Ме-
тодичні рекомендації та завдання для 
виконання практичних завдань та 
самостійної роботи студентів денної 
форми навчання ОС «Магістр» спеці-
альності 8.03050901 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Кузик Н. П.,  
Дерев’янко С.І.,  
Олійник С.О. та ін.  

153 Методичні рекомендації для проведен-
ня практичних занять та виконання са-
мостійної роботи з дисципліни «Еко-
номічний контроль» для студентів зі 
спеціальності 8.03050901 «Облік та ау-
дит» (ч. 1, 2) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,6 Калюга Є.В. 

154 Методичні вказівки та завдання для 
практичних і семінарських занять з 
курсу «Облік в банках» для студен-
тів напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,63 Дерев’янко С.І., 
Мельниченко І.В. 

155 Методичні вказівки з курсу «Облік в 
банках» для практичних занять та 
самостійної роботи студентів напря-
му 6.030508 «Фінанси і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,32 Дерев’янко С.І. 
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156 Управлінський облік в банках. Ме-

тодичні вказівки та завдання для ви-
конання практичних занять та самос-
тійної роботи для студентів спеціа-
льності 8.03050901 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,69 Мельниченко І.В., 
Дерев’янко С.І. 

157 Методичні вказівки для практичних 
занять та самостійної роботи з курсу 
«Облік в банках» для студентів на-
пряму 6.030508 «Фінанси і кредит» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,94 Сиводід Є.О. 

158 Методичні вказівки та завдання для 
практичних занять і самостійної ро-
боти з курсу «Звітність в банках» для 
студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.03050901 «Облік і 
аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,25 Дерев’янко С.І. 

159 Методичні вказівки та завдання для 
практичних, семінарських занять та 
самостійної роботи з дисципліни 
«Облік в банках» для студентів на-
пряму 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,88 Дерев’янко С.І. 

160 Методичні рекомендації для прове-
дення практичних занять з дисциплі-
ни «Бухгалтерський облік в управ-
лінні підприємством» для студентів 
денної форми навчання ОКР «Ма-
гістр» спеціальності 8.03050901 
«Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Гуренко Т.О.,  
Литвиненко В.С. 

161 Методичні рекомендації для прове-
дення практичних занять та вико-
нання самостійної роботи з дисцип-
ліни «Бухгалтерський облік в управ-
лінні підприємством» для студентів 
заочної форми навчання ОКР «Ма-
гістр» спеціальності 8.03050901 
«Облік і аудит»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Гуренко Т.О.,  
Литвиненко В.С. 

162 Методичні вказівки та завдання для 
проведення практичних занять з дис-
ципліни «Бухгалтерський облік (фінан-
совий облік)» для студентів напрямів 
6.030507 «Маркетинг», 6.030502 «Еко-
номічна кібернетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Гуренко Т.О.,  
Боярова О.А.,  
Макода С.Л. 

163 Методичні вказівки та завдання для 
проведення практичних занять з ди-
сципліни «Бухгалтерський облік на 
промислових та агросервісних підп-
риємствах» для студентів спеціаль-
ності 8.03050901 «Облік і аудит» 
ОКР «Магістр» денної форми на-
вчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Гуренко Т.О.,  
Василишина В.А. 

164 Методичні вказівки та завдання для 
проведення практичних занять з ди-
сципліни «Бухгалтерський облік (за-
гальна теорія)» для студентів напря-

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Гуренко Т.О.,  
Мельянкова Л.В. 
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му підготовки 6.030509 «Облік і ау-
дит» (скорочений термін) ОС «Бака-
лавр» денної форми навчання 

165 Практикум для проведення практич-
них занять та індивідуальної роботи 
для ВНЗ ІІІ-ІV р.а. напряму підгото-
вки 6.030601 «Менеджмент»  

К.: Видавництво 
українського фі-
тосоціологіч-ного 
центру 

7,7 Боярова О.А.,  
Гуренко Т.О., 
Макода С.Л. 

166 Методичні рекомендації для підгото-
вки та захисту курсових робіт з дис-
ципліни «Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством» студен-
тами ОС «Магістр» спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Камінська Т.Г.,  
Калюга Є.В., 
Гуренко Т.О. та ін.  

167 Management accounting. Methodical 
recommendations and tasks for  
practical classes and self-studying for 
students of training direction 6.030509 
«Accounting and Audit»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,13 Камінська Т.Г.,  
Ільчак О.В. 

168 Organisation and methods of audit.    
Methodical recommendations and tasks 
for practical classes and self-studying 
for students of specialty 8.03050901 
«Accounting and Audit»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,19 Камінська Т.Г.,  
Ільчак О.В. 

169 Accouning in business management. 
Methodical recommendations and tasks 
for practical classes and self-studying  
for students of specialty 8.03050901 
«Accounting and Audit»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,13 Камінська Т.Г.,  
Ільчак О.В. 

170 Accounting of foreign economic  
activity». Methodical directions and 
tasks for implementation of practical 
classes and independent work of stu
ents of daily form of studies, specialiy 
8.03050901 «Accounting and audit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,32 Tyvonchuk S.V., 
Kolesnikovа O.M., 
Vasylyshyna V.A. 
 

171 Financial accounting. Methodical  
pointing and tasks for implementation 
of practical classes for students of 
speciality 6.030508 «Finance and  
credit», 6.030504 «Economics of  
enterprise» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,44 Колеснікова О.М. 

 

172 Financial accounting. Supporting      
compendium of lectures for students 
of specialty 6.030508 «Finance and 
credit», 6.030504 «Economics of     
enterprise» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,07 Колеснікова О.М. 
 

173 Management accounting. Methodical 
recommendations for practical train
ng and individual work of students of 
speciality 6.030508 «Finance and credit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,07 Колеснікова О.М. 
 

174 Anagement accounting. Supporting 
compendium of lectures for full-time 
students of speciality 6.030508  
«Finance and credit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,50 Колеснікова О.М. 
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175 Accounting of foreign economic  

activity. Supporting compendium of 
lectures for masters of specialty 
8.03050901 «Accounting and  
audit» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,19 Колеснікова О.М. 
 

176 Accounting. Methodical directions 
and tasks for implementation of  
practical classes and independent     
work  for the students of direction of 
preparation 6.030508 «Finance and 
credit», 6.030504 «Economics of en
erprise»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,32 Колеснікова О.М. 
 

177 Accounting. Supporting compendium 
of lectures  for the students of direct
on of preparation 6.030508 «Finance 
and credit», 6.030504    «Economics 
of enterprise» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,44 Колеснікова О.М. 
 

178 Бухгалтерський облік в промис-
лових і агросервісних підприєм-
ствах. Методичні рекомендації та 
завдання для виконання практик-
них завдань та самостійної роботи 
студентів денної форми навчання 
ОС «Магістр» зі спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Камінська Т.Г.,  
Гуренко Т.О.  
Ільчак О.В. 

179 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять з курсу «Бухгал-
терський облік в галузях народного 
господарства» для студентів заоч-
ної форми навчання напряму підго-
товки 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,75 Литвиненко В.С. 

180 Методичні рекомендації до прове-
дення практичних занять з курсу 
«Бухгалтерський облік (управлінсь-
кий облік)» для підготовки фахівців 
напряму підготовки «Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,94 Литвиненко В.С. 

181 Методичні рекомендації для підго-
товки та захисту курсових робіт з 
дисципліни «Бухгалтерський облік 
в управлінні підприємством» сту-
дентами денної та заочної форми 
навчання ОС «Магістр» спеціаль-
ності 8.03050901  «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,75 Литвиненко В.С. 

182 Методичні рекомендації для практи-
чних занять і самостійної роботи з 
дисципліни «Управлінський облік» 
для студентів заочної форм навчання 
напряму підготовки  «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,07 Литвиненко В.С. 

183 Методичні вказівки для аудиторної 
та самостійної роботи  з курсу «Бух-
галтерський облік в галузях народно-
го господарства» для студентів заоч-
ної форми навчання напряму 
6.030509 «Облік і аудит»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,75 Литвиненко В.С. 
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184 Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством. Методичні  рекоме-
ндації для проведення  практичних 
занять для студентів денної форми 
навчання ОКР «Магістр» спеціаль-
ності 8.03050901 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,57 Литвиненко В.С. 

185 Методичні вказівки для аудиторної 
та самостійної роботи  з курсу 
«Управлінський облік» для студентів 
заочної форм навчання напряму під-
готовки «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,50 Литвиненко В.С. 

186 Методичні вказівки для практичних 
занять і самостійної роботи з дисци-
пліни «Облік, аналіз і контроль тран-
сакційних витрат» для студентів ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,50 Литвиненко В.С. 

187 Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством. Методичні рекомен-
дації для проведення практичних за-
нять та виконання самостійної робо-
ти для студентів заочної форми на-
вчання ОКР «Магістр» спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,57 Литвиненко В.С. 

188 Методичні рекомендації для самос-
тійного вивчення дисципліни «Орга-
нізація бухгалтерського обліку» сту-
дентами заочної форми навчання 
спеціальності «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Миськів Л.П. 

189 Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни «Су-
дово-бухгалтерська експертиза» для 
студентів денної форми навчання ОС 
«Магістр» спеціальність «Облік і ау-
дит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,3 Миськів Л.П. 

190 Методичні рекомендації для прове-
дення практичних занять з дисциплі-
ни «Судово-бухгалтерська експерти-
за» студентам заочної форми на-
вчання спеціальності «Облік і аудит» 
ОС «Магістр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,8 Миськів Л.П. 

191 Методичний посібник «Основи ком-
п'ютерної бухгалтерії»  з курсу  
«АРМ бухгалтера» до виконання ла-
бораторних робіт для студентів на-
пряму підготовки 6.030502 «Еконо-
мічна кібернетика» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

16,7 Германчук Г.О. 

192 Методичні вказівки для  практичних 
занять з курсу «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними стандар-
тами» для студентів  спеціальності 
8.03050901«Облік і аудит» 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Боярова О.А.,  
Германчук Г.О. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
193 Управлінський облік. Методичні ре-

комендації для аудиторної та самос-
тійної роботи  для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,0 Германчук Г.О. 

194 Облік у зарубіжних країнах. Навча-
льно-методичний посібник до прове-
дення практичних занять  і виконан-
ня контрольних та модульних робіт 
для студентів напряму 6.030509 
«Облік і аудит». 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Германчук Г.О. 

195 Методичні вказівки для підготовки 
курсових робіт з курсу «Звітність пі-
дприємств» для проведення практи-
чних занять студентів ОС «Спеціа-
ліст» напряму підготовки «Облік і 
аудит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Боярова О.А.,  
Германчук Г.О. 

196 Облік, аналіз та аудит: збірник тестів 
з нормативних дисциплін 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Деревянко С.І., 
Ганяйло О.М.,  
Олійник С.О. та ін.  

197 Бухгалтерський облік в галузях на-
родного господарства. Методичні 
рекомендації та завдання для прове-
дення практичних занять та самос-
тійної роботи студентів денної фор-
ми навчання ОС «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Шевчук К.В.,  
Мельянкова Л.А., 
Литвиненко В.С. 

198 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять з курсу «Бухгал-
терський облік в галузях народного 
господарства» для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,75 Шевчук К.В.,  
Мельянкова Л.А., 
Литвиненко В.С. 

199 Методичні вказівки для аудиторної 
та самостійної роботи  з курсу «Бух-
галтерський облік в галузях народно-
го господарства» для студентів заоч-
ної форми навчання напряму 
6.030509 «Облік і аудит»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,88 Шевчук К.В.,  
Мельянкова Л.А., 
Литвиненко В.С. 

200 Методичні матеріали щодо змісту та 
організації самостійної роботи сту-
дентів заочної форми навчання, по-
точного і підсумкового контролю їх 
знань із дисципліни «Аудит» ОС 
«Бакалавр» галузі знань 0305 «Еко-
номіка і підприємництво» спеціаль-
ності 6.030508 «Економіка підприєм-
ства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,88 Кузик Н.П.,  
Олійник С.О.,  
Дерев’янко С.І.  
та ін.  

201 Методичні матеріали щодо змісту та 
організації практичних занять  та са-
мостійної роботи студентів заочної 
форми навчання, з дисципліни «Ау-
дит» ОС «Бакалавр» зі спеціальності 
6.030509 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Кузик Н.П., 
Шевчук К.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
202 Методичні рекомендації для напи-

сання курсових робіт з дисципліни 
«Фінансовий облік» для студентів 
заочної форми навчання напряму пі-
дготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Кузик Н.П.,  
Боярова О.А.,  
Шевчук К.В. 

203 Метод. вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Аудит» для денної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,8 Кузик Н.П.,  
Олійник С.О., 
Шевчук К.В. 

204 Управлінський облік в банках. Ме-
тодичні вказівки та завдання для ви-
конання практичних занять та самос-
тійної роботи для студентів спеціа-
льності «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Мельниченко І.В. 

205 Інформаційно-методичні матеріали 
для виконання практичних занять та 
самостійної роботи з курсу «Облік в 
бюджетних установах та організаці-
ях» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14 Мельниченко І.В. 

206 Методичні вказівки та завдання для 
практичних занять та самостійної 
роботи з курсу «Облік в бюджетних 
установах і організаціях» для студе-
нтів напряму 6.030509 «Облік і ау-
дит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Мельниченко І.В. 

207 Методичні вказівки та завдання для 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів денної та заочної 
форм навчання з курсу «Управлінсь-
кий облік» напрям підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,25 Мельниченко І.В. 

208 Методичні вказівки з курсу «Облік і 
аудит (Управлінський облік)» до 
проведення практичних занять та са-
мостійної роботи для студентів фа-
культету аграрного менеджменту за-
очної форми навчання» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Боярова О.А., 
Венгерук Н.П. 

209 Методичний посібник «Основи ком-
п'ютерної бухгалтерії»  з курсу  
«АРМ бухгалтера» до виконання ла-
бораторних робіт для студентів на-
пряму підготовки 6.030502 «Еконо-
мічна кібернетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

16,7 Венгерук Н.П. 

210 Методичний посібник для виконання 
практичних занять з дисципліни 
«Фінансовий облік» для підготовки 
фахівців напряму 6.030509 «Облік і 
аудит» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

18,5 Тивончук С.В.,  
Колеснікова О.М., 
Мельниченко І.В.  
та ін.  

211 Методичний посібник для виконання 
практичних занять з дисципліни 
«Фінансовий облік» для підготовки 
фахівців напряму 6.030508 «Фінанси 
і кредит» 
 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

18,5 Тивончук С.В.,  
Колеснікова О.М., 
Мельниченко І.В.  
та ін.  



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
212 Методичний посібник для виконання 

практичних занять з дисципліни 
«Фінансовий облік»  

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

18,5 Тивончук С.В.,  
Колеснікова О.М., 
Мельниченко І.В.  
та ін.  

213 Методичні вказівки та завдання для 
практичних занять для студентів на-
пряму підготовки 6.030504 з курсу 
«Бухгалтерський облік (фінансовий 
облік)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,5 Колеснікова О.М. 
 

214 Методичні вказівки та завдання для 
практичних занять та самостійної 
роботи для студентів напряму підго-
товки 6.030504 з курсу «Бухгалтер-
ський облік» (теорія обліку) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,3 Колеснікова О.М. 

215 Облік зовнішньоекономічної діяль-
ності Методичні рекомендації для 
практичних занять і самостійної ро-
боти студентів денної та заочної 
форм навчання галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» спе-
ціальності 8.03050901 «Облік і ау-
дит» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

5,05 Тивончук С.В.,  
Колеснікова О.М.,  
Василишина В.А. 

216 Методичні вказівки для аудиторної 
та самостійної роботи  з курсу «Об-
лік в банках за МСФЗ» для ОС «Ма-
гістр» спеціальності 8.03050901 
«Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,25 Мельянкова Л.В. 

217 Методичні вказівки для аудиторної 
та самостійної роботи  з курсу «Об-
лік в банках за МСФЗ» для ОС «Ма-
гістр» заочної форми навчання спе-
ціальності 8.03050901 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Мельянкова Л.В. 

218 Методичні вказівки для практичних 
занять і самостійної роботи з дисци-
пліни «Облік, аналіз і контроль тран-
сакційних витрат» для студентів ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Мельянкова Л.В. 

219 Методичні рекомендації для прове-
дення практичних занять та вико-
нання самостійної роботи з дисцип-
ліни «Контроль діяльності аграрних 
формувань» для студентів денної та 
заочної форми навчання зі спеціаль-
ності 8.03050901 «Облік та аудит»  
(ч. 1, 2) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

13,4 Калюга Є.В., 
Обмок О.Г. 

220 Методичні рекомендації для прове-
дення практичних занять та вико-
нання самостійної роботи з дисцип-
ліни «Теорія фінансово-господарсь-
кого контролю» для студентів денної 
та заочної форми навчання зі спеціа-
льності 8.03050901 «Облік та аудит» 
(ч. 1, 2) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,2 Калюга Є.В., 
Обмок О.Г. 
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221 Методичні рекомендації для підгото-

вки випускних робіт студентів ОКР 
«Бакалавр» спеціальності 6.030509 
«Облік та аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Калюга Є.В., 
Обмок О.Г. 

222 Методичні рекомендації для підгото-
вки магістерських робіт студентів 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.030509 «Облік та аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,3 Калюга Є.В. 

223 Методичні вказівки для практичних 
занять з управлінського обліку для 
підготовки бакалаврів за спеціальні-
стю 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,2 Сук П.Л. 

224 Методичні рекомендації по прохо-
дженню виробничої практики з бух-
галтерського обліку для студентів 
третього курсу спеціальності 
6.030509 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,4 Сук Л.К.,  
Сук. П.Л. 

225 Методичні рекомендації для підгото-
вки та захисту курсових робіт із дис-
циплін «Управлінський облік» і 
«Аудит» студентів заочної форми 
навчання ОКР «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,7 Тивончук С.В. 

226 Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Організація і методика аудиту» для 
студентів ОС «Магістр» спеціально-
сті «Облік і аудит» (дисципліна для 
магістрів читається вперше)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Кузик Н.П.,  
Олійник С.О. 

226 Методичні рекомендації для підгото-
вки та захисту курсових робіт із дис-
ципліни «Аудит» (курсова викону-
ється вперше) студентами денної 
форми навчання ОС «Бакалавр» на-
пряму «Облік і аудит» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,8 Кузик Н.П.,  
Тивончук С.В 

227 Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Фінансовий облік» для студентів 
програми перепідготовки фахівців з 
наданням другої вищої освіти ОС 
«Спеціаліст» спеціальності «Облік і 
аудит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,6 Кузик Н.П., 
Боярова О.А.,  
Микицей Т.Д. 

228 Методичні матеріали щодо змісту та 
організації практичних занять  та са-
мостійної роботи студентів заочної 
форми навчання, з дисципліни «Фі-
нансовий облік – 1» для студентів 
програми перепідготовки фахівців з 
наданням другої вищої освіти ОС 
«Спеціаліст» спеціальності  «Облік і 
аудит» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,0 Кузик Н.П., 
Боярова О.А.,  
Микицей Т.Д. 
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229 Методичні вказівки для проведення 

практичних занять з дисципліни 
«Аудит» для студентів денної форми 
навчання ОС «Магістр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,8 Кузик Н.П., 
ОлійникС.О., 
Шевчук К.В. 

230 Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Облік і аудит» (частина ІІ) для сту-
дентів ВНЗ ІІІ – ІV р.а. напряму під-
готовки 6.030601 «Менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,4 Боярова О.А.,  
Гуренко Т.О.,  
Кузик Н.П. 

231 Облік, аналіз та аудит. Збірник тестів 
з нормативних дисциплін  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,0 Деревянко С.І.,  
Ганяйло О.М.,  
Олійник С.О.  

 

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Теорія механізмів і машин  

(протокол №6 від 2.12.2015 р.) 
К.: Аграрна наука 35,2 Булгаков В.М., 

Черниш О.М., 
Березовий М.Г.  
та ін.  

2 Інженерна механіка 
(протокол №6 від 2.12.2015 р.) 

Ніжин: Аспект-
Поліграф 

46,75 Литвинов О.І., 
Березовий М.Г.,  
Черниш О.М.  
та ін.  

3 Прикладна механіка  
(протокол №6 від 2.12.2015 р.) 

Ніжин: Аспект-
Поліграф 

50 Куценко А.Г.,  
Бондар М.М.,   
Шимко Л.С. та ін.  

 Підручники з грифом МОН 
1 Ремонт машин та обладнання. Під-

ручник для студентів вищих навча-
льних закладів, які навчаються за на-
прямом підготовки «Процеси, маши-
ни та обладнання АПВ»  
(лист № 1/11-5459 від 21.06.2010р.) 

К.: Агроосвіта 
 

41,6 Сідашенка О.І.,  
Науменка О.А., 
Ружило З.В. 
 та ін. 

2 Наноматеріалознавство (лист №1/11-
3703 від 18 березня 2014 р.) 

Херсон: ОЛДІ – 
ПЛЮС 
 

34,38 
 

Афтанділянц Є.Г.,  
Зазимко О.В.,  
Лопатько К.Г. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1 Механіка матеріалів і конструкцій 

(«Mechanics of Materials and Structu
es») (протокол №6 від 2.12.2015 р.) 

Ніжин: Аспект-
Поліграф 

16 Chausov M.G.,  
Pylypenko A.P.,  
Bondar M.M. та ін.  

2 Матеріалознавство і технологія 
конструкційних матеріалів. Лабора-
торний практикум (протокол №7 від 
20.02.2015 р.) 

Ніжин: ПП Лисе-
нко М.М. 

26,6 Опальчук А.С., 
Котречко О.О.,  
Роговський Л.Л.  
та ін.  

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Практикум для виконання лаборато-

рних робіт з дисципліни «Матеріало-
знавство». Розділ «Кольорові метали 
та їх сплави» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,77 Котречко О.О., 
Зазимко О.В.,  
Лопатько К.Г. 
та ін.  

Теплогазопостачання і вентиляція 
житлових будинків 

Ладо 24 Давиденко О.І., 
Симонова І.М.,  
Симонов І.В. 
 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
 Типові програми  

1 Теорія механізмів і машин. Програма 
навчальної дисципліни підготовки 
здобувачів ОС «Бакалавр» напряму 
6.100102 «Процеси, машини та обла-
днання АПВ»  

К: НМЦ Агроос-
віта 

1,1 Булгаков В.М., 
Березовий М.Г., 
Черниш О.М.  
та ін.  

 Методичні розробки 
1 Комплектування деталей при ремон-

ті сільськогосподарської техніки 
К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Бойко А.І.,  
Новицький А.В.,  
Мельник В.І.  
та ін.  

2 Статичне й динамічне балансування 
деталей при ремонті машин 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Бойко А.І.,  
Новицький А.В., 
Ружило З.В. та ін.  

3. Контроль і сортування зубчастих ко-
ліс і шліцьових валів 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Бойко А.І.,  
Новицький А.В., 
Ружило З.В. та ін.  

4. Діагностичне обладнання для підп-
риємств технічного сервісу 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,7 Герасимчук Ю.А., 
Банний О.О.,  
Попик П.С. 

5. Технічне обслуговування при екс-
плуатації трактора John Deerе 7130 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Герасимчук Ю.А, 
Банний О.О.,  
Попик П.С. 

6. Робочі пости для проведення то і ре-
монту автотракторної техніки 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,3 Герасимчук Ю.А., 
Банний О.О.,  
Попик П.С. 

7. Кабіна оператора та органи управ-
ління трактора John Deerе 7130 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Герасимчук Ю.А.,  
Банний О.О.,  
Попик П.С. та ін.  

8. Базове ознайомлення із основними 
робочими системами трактора John 
Deerе 7130 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Банний О.О.,  
Попик П.С.,  
Засунько А.А. та ін.  

9. Базове ознайомлення із основними 
робочими системами трактора та ав-
томобіля 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Банний О.О.,  
Попик П.С.,  
Засунько А.А. та ін. 

10. Контроль і сортування пружин авто-
транспортної техніки 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

0,8 Бойко А.І.,  
Ружило З.В.,  
Новицький А.В. 

11 Нарисна геометрія. Робочий зошит 
для студентів 1-го курсу за напрямом 
0919 «Механізація та електрифікація 
сільського господарства» та спеціа-
льності «Технологія деревообробки» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,8 Пилипака С.Ф., 
Несвідомін В.М. 

12 Нарисна геометрія та інженерна гра-
фіка. Робочий зошит для студентів  
1-го курсу ННІ лісового та садово-
паркового господарства, факультету 
тваринництва та водних біоресурсів  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,1 Василів П.А., 
Несвідомін В.М., 
Грищенко І.Ю. 

13 Нарисна геометрія. Графічні умови 
лекційних та лабораторних занять 
для студентів напрямку 6.050503 
«Машинобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,7 Несвідомін В.М. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
14 Інженерна графіка. Графічні завдан-

ня та вказівки до їх виконання для 
студентів напряму підготовки 
6.050503 «Машинобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Василів П.А., 
Несвідомін В.М., 
Пилипака С.Ф. 

15 Інженерна та комп’ютерна графіка. 
Робочий зошит для студентів 1-го 
курсу за напрямком 1004 «Транспор-
тні технології» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Пилипака С.Ф., 
Василів П.А., 
Несвідомін В.М. 

16 Нарисна геометрія та інженерна гра-
фіка. Методичні вказівки та контро-
льні завдання для студентів-
заочників спеціальностей «Транспо-
ртні технології», «Лісове та садово-
паркове господарство». Частина 1 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,8 Василів П.А., 
Бабка В.М. 
 

17 Нарисна геометрія та інженерна гра-
фіка. Методичні вказівки та контро-
льні завдання для студентів-
заочників спеціальностей «Транспо-
ртні технології», «Лісове та садово-
паркове господарство». Частина 1 
(приклади виконання контрольних 
робіт) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,0 Василів П.А., 
Бабка В.М. 
 

18 Інженерна графіка. Графічні завдан-
ня та вказівки до їх виконання для 
студентів напрямку підготовки 
6.050503 «Машинобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,8 Несвідомін В.М. 

19 Рекомендації по оформленню магіс-
терських робіт та авторефератів ма-
гістерських робіт для студентів магі-
стратури спеціальностей: 8.05050312 
«Машини та обладнання с/г вироб-
ництва», 8.05050303 «Обладнання 
лісового комплексу» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,83 Ловейкін В.С.,  
Рибалко В.М.,   
Ромасевич Ю.В. 
та ін.  

20 Проектування технологічних проце-
сів. Методичні вказівки та завдання 
для виконання курсового проекту 
студентами спеціальності 8.10010203 
«Механізація с.г.» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,0 Рибалко В.М.,  
Матухно Н.В.  

21 Розрахунок валів на міцність, жорст-
кість та коливання. Методичні вказі-
вки для самостійної роботи та вико-
нання проекту з деталей машин сту-
дентами напрямків підготовки фахі-
вців: 6.050503 «Машинобудування, 
6.100102 «Процеси, машини та обла-
днання АПВ»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Рибалко В.М.,  
Матухно Н.В.  

22 Механіка конструкцій технічних си-
стем. Методичні вказівки для самос-
тійної роботи студентів магістрату-
ри, заочної форми навчання, спеціа-
льності 8.05050312 «Машини та об-
ладнання с/г виробництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,0 Рибалко В.М.,  
Матухно Н.В.  



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
23 Лабораторний практикум з дисцип-

ліни «Механіка конструкцій техніч-
них систем». Методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт сту-
дентами магістратури спеціальності: 
8.05050312 «Машини та обладнання 
с/г виробництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,7 Рибалко В.М.,  
Ромасевич Ю.О.  
Матухно Н.В.  

24 Вибір електродвигунів для машин і 
механізмів, які забезпечують вироб-
ничі процеси у сільському і лісовому 
господарстві для виконання курсо-
вих та дипломних робіт для студен-
тів напряму підготовки 6.050503 
«Машинобудування»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Ромасевич Ю.О., 
Рибалко В.М.,  
Матухно Н.В. 

25 Ланцюгові конвеєри з дисципліни 
«Підйомно-транспортні машини» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Коробко М.М. 

26 Гвинтові конвеєри з дисципліни «Пі-
дйомно-транспортні машини»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Коробко М.М. 

27 Пруткові конвеєри. Методичний по-
сібник для виконання лабораторно-
практичної роботи з дисципліни 
ПТМ для студентів напряму підгото-
вки: 6.050503 «Машинобудування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,6 Коробко М.М. 

28 Конспект лекцій з дисципліни «Де-
талі машин».  Методичний посібник 
для студентів напряму підготовки 
6.050503 «Машинобудування» 

К.: «ЦП 
«Компринт» 

10,3 Коробко М.М 

29 Журнал для виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Механіка мате-
ріалів і конструкцій» для студентів з 
напрямку підготовки 6.050503 «Ма-
шинобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,63 Куценко А.Г.,  
Бондар М.М.,  
Рябець О.В. 

30 Методичні вказівки з дисципліни 
«Теоретична механіка» для самос-
тійної та аудиторної роботи студен-
тів із напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

26,87 Куценко А.Г.,  
Бондар М.М.,  
Пришляк В.М. 

31 Методичні рекомендації «Болтові 
з’єднання металевих конструкцій» 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Давиденко М.О.,  
Давиденко О.О., 
Давиденко О.І. 
та ін.  

32 Методичні рекомендації «Зварюва-
льні з’єднання металевих конструк-
цій» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Давиденко М.О., 
Давиденко О.О., 
Давиденко О.І. 
та ін.  

33 Рекомендації по проектуванню мо-
нолітних залізобетонних перекриттів 
зі сталевим профільованим настилом 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,25 Давиденко М.О.,                         
Давиденко О.О., 
Давиденко О.І. 
та ін.  

34 З’єднання металевих конструкцій 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,4 Давиденко М.О.,                         
Давиденко О.О., 
Давиденко О.І. 
та ін. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
35 Розрахунок за міцністю нормальних 

та похилих перерізів плити і ригеля 
збірного залізобетонного перекриття. 
Методичні вказівки  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,4 Давиденко М.О.,                         
Давиденко О.О. 

36 Методичні рекомендації до виконан-
ня розрахунково-графічної роботи за 
курсом будівельні конструкції  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Давиденко М.О.,                         
Давиденко О.О. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 Підручники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1. Інформаційні технології (для еконо-

мічних спеціальностей)  
(протокол № 3 від 30.10.2015 р.) 

К.: ТОВ «НВП 
«Інтерсервіс» 

42 Глазунова О.Г. 
Мокрієв М.В. 
Попов О.Є.  
та ін.  

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1. 

 
Економетричні моделі економіки 
(протокол № 3 від 28 жовтня 2015 р.) 

К.: Піраміда 
 

14 Скрипник А.В. 
Негрей М.В. 

2. Оптимізаційні методи та моделі  
(протокол № 1 від 28 серпня 2015 р.) 

К.: Піраміда 
 

18 Максишко Н.К., 
Негрей М.В. 

3. Основи математичних методів дослі-
дження операцій  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

 
29,4 

Лавров Є.А.,  
Клименко Н.А.,  
Перхун Л.П.  
та ін.  

4. Дослідження операцій 
(протокол № 3 від 22.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,2 Галаєва Л.В.,  
Рогоза Н.А., 
Шульга Н.Г. 

5. Інформаційні технології для студен-
тів ОС «Магістр» зі спеціальності 
8.05020201 «Автоматизоване управ-
ління технологічними процесами»  
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19,5 Кузьмінська О.Г. 
Саяпіна Т.П. та ін.   

6. Інформатика і системологія (прото-
кол № 11 від 24.06.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

30,7 Касаткін Д.Ю.  

7. Електронна комерція (протокол № 5 
від 25.11.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

17,6 Швиденко М.З.,  
Касаткіна О.М., 
Андрющенко В.М. 

8. Комп’ютерне програмування 
протокол №4 від 30.10.2015 

К.: ТОВ «НВП 
«Інтерсервіс» 

18,72 Ткаченко О.М. 

9. Навігаційно-керувальні геоінформа-
ційні системи реального часу 

К.: ВД 
«Гліф Медіа» 

16,7 Васюхін М.І. 
Головко Б.Б. 
Касім А.М. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Інформаційні системи і технології у 

фінансах (лист № 14/18.2-2917 від 
19.12.2005 р.) 

К.: Вид-во ТОВ 
«Аграр Медіа 
Груп» 

16,25 Сорока П.М. 

2 Інформаційні системи у менеджмен-
ті. Практикум (лист № 1/11-10786 від 
24.11.2010 р.) 

К.: Вид-во ТОВ 
«Гліф Медіа»  

22,4 Сорока П.М.,  
Харченко В.В. 

3 Аналіз, моделювання та управління 
ризиками (лист 1/11-3166 від 
6.03.2012 р.) 

К.: Університет 
«Україна» 

16,9 Сорока П.М.,  
Сорока Б.П. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
 Типові програми  

1 Типова програма нормативної на-
вчальної дисципліни  «Інформатика» 
для підготовки фахівців ОС «Бака-
лавр» напрямів 6.030509 «Облік і ау-
дит», 6.030503 «Міжн. економіка» 

К.: НМЦ «Агроо-
світа» 
 

1,2 Глазунова О.Г., 
Мокрієв М.В.  
та ін.  

2 Типова програма нормативної на-
вчальної дисципліни «Інформатика» 
для підготовки фахівців ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.030502 
«Економічна кібернетика» 

К.: НМЦ «Агроо-
світа» 
 

1,2 Глазунова О.Г., 
Мокрієв М.В.  
та ін.  

 Методичні розробки 
1. Методичні вказівки до виконання 

магістерських робіт для студентів 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.03050201 «Економічна кібернети-
ка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Скрипник А.В.,  
Галаєва Л.В.,  
Клименко Н.А.  
та ін.  

2. Методичні вказівки щодо виконання 
виробничої практики для студентів 
ОС «Магістр» 1-го року навчання 
спеціальності 8.03050201 «Економі-
чна кібернетика» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Скрипник А.В., 
Клименко Н.А., 
Негрей М.В. 
 

3. Методичні вказівки щодо виконання 
переддипломної практики для студе-
нтів ОС «Магістр» 1-го року навчан-
ня спеціальності 8.03050201 «Еко-
номічна кібернетика» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Скрипник А.В.,  
Галаєва Л.В., 
Негрей М.В. 
 

4. Методичні вказівки до виконання 
випускних бакалаврських робіт для 
студентів ОКР «Бакалавр» напряму 
6.030502 «Економічна кібернетика» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,5 Скрипник А.В.,  
Галаєва Л.В.,  
Клименко Н.А.  
та ін.  

5. Mathematical programming. Methodi
al textbook for students studying to get  
the scientific grade «Bachelor» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,8 Galayeva L.V., 
Shulga N.G. 
 

6. Optimization methods and models. 
Methodical textbook for students  
studying to get  the scientific grade 
«Bachelor» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,8 Galayeva L.V., 
Shulga N.G. 
 

7. Вища та прикладна математика. Роз-
діл «Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика». Методичний по-
сібник для студентів економічних 
спеціальностей 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,2 Скрипник А.В.,  
Галаєва Л.В.,  
Кравченко К.Я. 

8. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Моделювання систем» для студен-
тів напряму підготовки 6.0500101 
«Комп’ютерні науки» (частина 1) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Коваль Т.В. 

9. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Моделювання систем » для студен-
тів напряму підготовки 6.0500101 
«Комп’ютерні науки» (частина 2) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,2 Коваль Т.В. 
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Прізвище та 

ініціали авторів 
10. Методичні рекомендації до виконан-

ня курсового проекту з дисципліни 
«Моделювання систем» для студен-
тів напряму підготовки 6.0500101 
«Комп’ютерні науки» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Коваль Т.В. 

11. Методичні вказівки для проходжен-
ня навчальної практики з дисципліни 
«Інформатика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Попов О.Є. 

12. Архітектура ПК. Методичні вказівки 
для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Інформатика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,4 Попов О.Є. 

13. Методичний посібник для студентів 
економічних спеціальностей «Підго-
товка і обробка електронних таблиць 
засобами MS EXCEL» з дисципліни 
«Інформатика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,2 Попов О.Є., 
Шишов С.В. 
 

14. Методичний посібник з виконання 
лабораторних робіт та завдань для 
самостійної роботи під керівництвом 
викладача для студентів економічних 
спеціальностей «Підготовка і оброб-
ка електронних документів засобами 
MS WORD» з дисципліни «Інформа-
тика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,2 Попов О.Є., 
Шишов С.В. 
 

15. Інформатика. Методичні вказівки 
для проходження навчальної практи-
ки  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,3 Шишов С.В. 

16. Методичні рекомендації для підгото-
вки до вступних випробувань з ком-
плексу фундаментальних та профе-
сійно-орієнтованих дисциплін для 
вступників на ОПП підготовки фахі-
вців ОКР «Бакалавр» за напрямом 
«Економічна кібернетика» 

ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

3,5 Глазунова О.Г., 
Волошина Т.В.  
та ін.   

17. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт студентами за-
очної форми навчання з дисципліни 
«Моделювання в екології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Касаткін Д.Ю.  
 

18. Методичні рекомендації з виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в 
управлінні» для студентів напряму 
6.030502 «Економічна кібернетика 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

12,7 Волошина Т.В.  

19. Навчально-методичний посібник 
«Інформаційні системи  в інновацій-
ній діяльності»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,9 Сорока П.М.,  
Харченко В.В. 

20. Educational book «Information systems 
and technologies. Practice» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,1 Soroka P.M.,  
Kharchenko V.V. 

21. Бази даних та системи управління 
базами даних 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Садко М.Г.,  
Сорока П.М. та ін.  

22. Інформаційні системи і технології на 
підприємстві 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8 Садко М.Г. 
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23. Методичні вказівки по виконанню 

навчальної практики з дисципліни 
«Бази даних та системи управління 
базами даних» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,75 Садко М.Г. 

24. Інформаційні системи і технології в 
управлінні. Методичні рекомендації 
з виконання лабораторних робіт для 
студентів напрямку підготовки 
6.030502 «Економічна кібернетика» 

К.: ТОВ «Глиф-
медиа» 
 

12,7 Швиденко М.З., 
Стариченко Є.М., 
Волошина Т.В. 

25. Методичні рекомендації з дисциплі-
ни «Моделювання та прогнозування 
навколишнього середовища» для ла-
бораторних робіт з підготовки фахі-
вців ОКР «Бакалавр» за напрямом 
підготовки «Екологія та ОНС і при-
родокористування»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Матус Ю.В., 
Касаткін Д.Ю. 
 

26. Методичні рекомендації для підгото-
вки до вступних випробувань з ком-
плексу фундаментальних та профе-
сійно-орієнтованих дисциплін для 
вступників на ОПП підготовки фахі-
вців ОКР «Бакалавр» за напрямом 
«Економічна кібернетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,3 
 

Касаткіна О.М., 
Глазунова О.Г., 
Клименко Н.А.  
та ін.  

27. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт по вивченню мо-
ви програмування С 

Издательский 
дом  

5,58 Голуб Б.Л., 
Пенцак Т.О. 

28. Методичні рекомендації щодо підго-
товки та оформлення магістерських 
робіт для студентів, що навчаються 
за спеціальністю «Комп’ютерний 
еколого-економічний моніторинг»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

 
2,25 

Шелестов А.Ю., 
Голуб Б.Л., 
Панкратьєв В.О. 

29. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Комп’ютерна обробка інформації» 
для аспірантів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Рабоча Т.П.,  
Савицька Я.А. 

30. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Інформаційні технології» для на-
пряму  6.090101 «Агрономія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,7 Рабоча Т.П.,  
Савицька Я.А. 

31. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Комп’ютерна технологія і основи 
програмування» для напряму  
6.050401 «Біотехнологія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,1 Рабоча Т.П. 

32. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Обчислювальна математика і про-
грамування 1» для напряму  6.050401 
«Біотехнологія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Рабоча Т.П.,  
Савицька Я.А. 

33. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Об’єктне моделювання та проекту-
вання складних систем» для магіст-

В електронному 
вигляді 

 Голуб Б.Л. 
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рів за спеціальністю «Інформаційно-
управляючі системи і технології» 

34. Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисципліни «Ін-
формаційно-управляючі системи в 
АПК» для студентів напряму підго-
товки «Комп'ютерні науки» 

В електронному 
вигляді 

 Голуб Б.Л. 

35. Методичні вказівки до вивчення ку-
рсу «Системи і технології управління 
БД» для студентів напряму підготов-
ки «Комп'ютерні науки» 

В електронному 
вигляді 

 Голуб Б.Л. 

36. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Об’єктне моделювання та проекту-
вання складних систем» для магіст-
рів за спеціальністю «Інформаційно-
управляючі системи і технології» 

В електронному 
вигляді 

 Голуб Б.Л. 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1 Менеджмент в системі адміністрати-

вної діяльності (протокол № 4 від 
30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25,25 Галушко В.П. 
Міщенко І.А. 

2 Навчальний посібник з «Основ нау-
кових досліджень»  (протокол № 6 
від 03.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,75 Чорний Г.М. 
Кирилюк Д.О 

3 «Управління інноваціями» для сту-
дентів за напрямом підготовки «Ме-
неджмент організацій і адміністру-
вання» (протокол № 4 від 
30.10.2015 р.) 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

26 Горьовий В.П.,  
Біляк Ю.В. 

4 «Управління потенціалом якості» 
для студентів очної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки  
«Менеджмент організацій і адмініст-
рування» (протокол № 4 від 
30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

27 Горьовий В.П.,  
Біляк Ю.В. 

5 «Основи кооперації» для студентів 
очної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки  «Менеджмент 
організацій і адміністрування» 
(протокол № 6 від 2.11.2015 р.) 
 

К.: Каравела 16 Горьовий В.П.,  
Петер М.В. 

6 Економіка і підприємництво, мене-
джмент. Навчальний посібник для 
студентів ВНЗ ІІІ–ІV р.а. з напряму 
підготовки 6.090101 «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

45,4 Балановська Т.І.,  
Балан О.Д.,  
Гогуля О.П.  
та ін.  

7 Управління персоналом. Навчальний 
посібник для підготовки фахівців га-
лузі знань 0306 «Менеджмент і адмі-
ністрування» напряму 030601 «Ме-
неджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,2 Балановська Т.І.,  
Гогуля О.П.,  
Драгнєва Н.І.  
та ін.  
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8 Збірник задач та ситуаційних завдань 

з менеджменту. Навчальний посіб-
ник для студентів ВНЗ ІІІ–ІV р.а. для 
підготовки фахівців галузей знань 
0306 «Менеджмент і адмініструван-
ня» і  0305 «Економіка та підприєм-
ництво» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12 Горьовий В.П.,  
Гогуля О.П. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Міжнародний маркетинг 

(Лист №1/11-11001 від 15.07.2014) 
Суми: ТОВ  
«Друкарський дім 
«Папірус» 

21,6 Чеботар С.І.,  
Ларіна Я.С., 
Бабічева О.І.  
та ін.  

 Словники 
1 Основи наукових досліджень. 

Словник 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,94 Бількевич І.В.,  
Буряк Р.І. та ін.  

 Методичні розробки 
1 Програма і методичні вказівки по 

проходженню виробничої практики 
для студентів ОКР «Бакалавр» на-
пряму підготовки 6.030601 «Мене-
джмент» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,4 Галушко В.П. 
Голомша Н.Є. 

2 Практикум із дисципліни «Економі-
ка світового с.г.» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Файчук О.М.,  
Кирилюк Д.О. 

3 Practice book «Economics of world    
agriculture» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Файчук О.М.,  
Кирилюк Д.О. 

4 Методичні вказівки для написання 
курсової роботи з «Менеджменту 
ЗЕД» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,25 Галушко В.П., 
Кирилюк Д.О. 

5 Методичні вказівки «Economy of    
world agriculture» для студентів на-
пряму підготовки 6.030508 «Фінанси 
і кредит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,15 Кирилюк Д.О. 

6 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Зовнішньоекономічна дія-
льність підприємства» для підготов-
ки фахівців ОС «Бакалавр» за на-
прямом 6.03061 «Менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,25 Чан-хі О.С., 
Діброва Л.В. 

7 Marketing of foreign economic  
activity 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,4 Міщенко І.А. 

8 Методичні вказівки з дисципліни 
«Організація і техніка ЗЕО» для ОС 
«Магістр» спеціальності «Менедж-
мент ЗЕД» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9 Галушко В.П., 
Міщенко І.А 

9 Методичні рекомендації з вивчення 
дисципліни «Світове сільське госпо-
дарство та продовольчі ресурси»для 
підготовки фахівців ОКР «Магістр» 
спеціальності 8.05140105 «Екологіч-
на біотехнологія та біоенергетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Артиш В.І. 

10 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Зовнішньоекономічна дія-
льність підприємства» для підготов-

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Діброва Л.В., 
Чан-хі О.С. 
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ки студентів ОС «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.03061 «Менеджмент»  

11 Міжнародний менеджмент (управ-
ління в міжнародних фірмах) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Чорний Г.М.,  
Костюк О.Д. 

12 Методичні рекомендації з вивчення 
дисципліни «Міжнародна економіка» 
для підготовки фахівців ОС «Бака-
лавр» з напрямів «Фінанси і кредит», 
«Менеджмент організацій» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Кроп П.Б. 

13 Методичні рекомендації з вивчення 
дисципліни «Міжнародні економічні 
відносини» для підготовки фахівців 
ОКР «Бакалавр» з напрямів підгото-
вки «Фінанси і кредит» та «Менедж-
мент організацій»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Кроп П.Б. 

14 Методичні рекомендації для практи-
чних занять з дисципліни «Методо-
логія соціальних емпіричних дослі-
джень» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальність 8.18010018 «Адмініст-
ративний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Кузьменко С.В. 

15 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи з дисципліни «Мето-
дологія соціальних емпіричних дос-
ліджень» для студентів ОКР «Ма-
гістр» спеціальність 8.18010018 
«Адміністративний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,6 Кузьменко С.В 

16 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Управління соціальною 
та екологічною безпекою: методоло-
гія соціальних емпіричних дослі-
джень» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальність 8.18010018 «Адмініст-
ративний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Кузьменко С.В 

17 Методичні рекомендації для практи-
чних занять з дисципліни «Ділова 
гра» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальність 8.18010018 «Адмініст-
ративний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Кузьменко С.В 

18 Опорний конспект для вивчення ди-
сципліни «Ділова гра» для студентів 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.18010018 «Адміністративний ме-
неджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Кузьменко С.В 

19 Методичні вказівки до проходження 
навчальної практики з «Вступу до 
фаху» для студентів напряму 030601 
«Менеджмент» ОС «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,8 Кузьменко С.В 

20 Методичні рекомендації для занять 
(лекції) з дисципліни «Міжнародне 
митне регулювання» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8 Сидоренко С.В. 

21 Методичні рекомендації для прове-
дення семінарських занять з дисцип-

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,6 Файчук О.М. 
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ініціали авторів 
ліни «Економіка світового с.г.» для 
ОС «Бакалавр» напряму «Маркетинг»  

22 Методичні рекомендації «Ситуаційні 
завдання (кейси)» для студентів з ди-
сципліни «Маркетинг ЗЕД» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Сидоренко С.В. 

23 Методичні рекомендації для з дис-
ципліни «Маркетинг ЗЕД» та  «Стра-
тегії в міжнародному бізнесі»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Сидоренко С.В. 

24 Методичні рекомендації для практи-
чних занять з дисципліни «Марке-
тинг ЗЕД» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Сидоренко С.В. 

25 Методичні рекомендації для практи-
чних занять з дисципліни «Міжнаро-
дне митне регулювання»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Сидоренко С.В. 

26 Словник «Основи наукових дослі-
джень»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Чорний Г.М.,  
Лавренюк Т.В., 
Денисенко Л.С. 

27 Mаrkеtіng of forеіgn еconomіc аctіvіty  К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,4 Міщенко І.А 

28 Методичні рекомендації для прове-
дення семінарських робіт з дисцип-
ліни «Економіка світового сільського 
господарства» для студентів ОС «Ба-
калавр» напряму «Менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,25 Файчук О.М. 

29 Методичні вказівки щодо написання, 
оформлення та захисту курсової ро-
боти з дисципліни «Маркетингова 
цінова політика» для студентів на-
пряму 6.030507 «Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,5 Барилович О.М. 

30 Науково-методичні рекомендації та 
опорний конспект лекцій (Бренд-
менеджмент, Маркетинг)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,5 Гапоненко Т.М. 

31 Методичні вказівки з дисципліни 
«Психологія реклами» для студентів 
факультету аграрного менеджменту 
напряму підготовки 8.03050701 
«Маркетинг» ОКР «Магістр» спеціа-
лізації «Рекламний менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Рябчик А.В. 

32 Методичні вказівки з дисципліни 
«Комерційна діяльність посередни-
цьких підприємств» для студентів 
факультету аграрного менеджменту 
спеціальності 8.03050701 «Марке-
тинг» ОС «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Рябчик А.В. 

33 Методичні вказівки з дисципліни  
«Новітній маркетинг» для студентів 
факультету аграрного менеджменту 
спеціальності 8.03050701 «Марке-
тинг» ОС «Магістр» спеціалізації 
«Науково-методичні та організаційні 
основи маркетингової діяльності» 
(денної форми навчання) 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Рябчик А.В. 
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34 Методичні вказівки з дисципліни   

«Аграрний маркетинг» для студентів 
факультету аграрного менеджменту 
напряму підготовки 6.030507 «Мар-
кетинг» ОС «Бакалавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Рябчик А.В. 

35 Конспект лекцій з дисципліни «Ко-
мерційна діяльність посередницьких 
підприємств» для студентів факуль-
тету аграрного менеджменту напря-
му підготовки 8.03050701 «Марке-
тинг» ОКР «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,8 Рябчик А.В. 

36 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Міжнародний маркетинг» 
для студентів напряму підготовки 
8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,0 Бабічева .І. 

37 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Інфраструктура товарного 
ринку» для студентів напряму підго-
товки 6.030507 «Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,0 Бабічева .І. 

38 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Математичні моделі в ме-
неджменті і маркетингу» для студен-
тів спеціальності 8.03050701 «Мар-
кетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Бабічева .І. 

39 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Методи прогнозування в 
маркетингових дослідженнях» для 
студентів спеціальності 8.03050701 
«Маркетинг»   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,0 Бабічева І. 

40 Економічна теорія. Навчально-
методичний посібник для самостій-
ної роботи при вивченні курсу сту-
дентами неекономічних спеціальнос-
тей заочної форми навчання (3-є ви-
дання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7 Музиченко Т. 

 

41 Економічна теорія. Методичні реко-
мендації для самостійної роботи при 
вивчені курсу студентами денної фо-
рми навчання неекономічних напря-
мів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,34 Музиченко Т. 

 

42 Методичні рекомендації з дисципліни 
«Макроекономіка» для студентів на-
прямів підготовки 6.030601 «Менедж-
мент», 6.030507 «Маркетинг», 
6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 
«Фінанси і кредит», 6.030502 «Еконо-
мічна кібернетика»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,9 Гуща І.О. 

43 Політична економія. Методичні ре-
комендації з дисципліни «Політична 
економія» для самостійної роботи 
студентів напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»  

К.: Видавництво 
«Колобіг»  

3,44 Гаврилюк В.П. 
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44 Економічна теорія. Навчально-мето-

дичний посібник для самостійної ро-
боти при вивченні курсу студентами 
неекономічних спеціальностей заоч-
ної форми навчання (3-тє видання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Пащенко О.В. 

45 Економічна теорія. Зошит-практи-
кум для студентів ВНЗ 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,18 Пащенко О.В. 

46 Економічна теорія. Методичні реко-
мендації для самостійної роботи сту-
дентів при вивченні курсу студента-
ми денної форми навчання нееконо-
мічних напрямів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,0 Пащенко О.В. 

47 Методичні вказівки до виконання 
курсових робіт з дисципліни «Мік-
роекономіка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,02 Власенко Ю.Г. 

48 Історія економіки та економічної ду-
мки. Методичні рекомендації для 
студентів напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 
«Фінанси і кредит», 6.030507 «Мар-
кетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Болгарова Н.К. 

49 Історія економіки та економічної ду-
мки. Методичні рекомендації з дис-
ципліни  для самостійної роботи сту-
дентів напряму підготовки «Еконо-
мічна кібернетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

16,5 Болгарова Н.К. 
Чередніченко О.О. 

50 Історія економіки та економічної дум-
ки. Методичні рекомендації з дисцип-
ліни  для студентів заочної форми на-
вчання напрямів 6.030504  «Економіка 
підприємства», 6.030509 «Облік і ау-
дит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 
6.030507 «Маркетинг»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,0 Болгарова Н.К. 

51 Методичні вказівки до виконання 
практичних завдань з дисципліни 
«Аграрний менеджмент» для студен-
тів ОКР «Бакалавр» напряму 6.030504 
«Економіка підприємства»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Балановська Т.І.,  
Гогуля О.П.,  
Білецька Г.С.,  
Новак О.В. 

52 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Ділова етика та соціа-
льна відповідальність бізнесу» для 
підготовки фахівців ОС «Магістр», 
спеціальності 8.03060101 «Менедж-
мент організацій і адміністрування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,8 Гогуля О.П. 

53 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Менеджмент діяльності 
підприємств на ринку товарів і пос-
луг» для підготовки фахівців ОС 
«Магістр» спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адмініст-
рування»  
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,7 Гогуля О.П. 
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54 Методичні вказівки до вивчення ди-

сципліни «Стратегічне управління» 
для підготовки фахівців ОС «Бака-
лавр» напряму 6.030601 «Менедж-
мент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Гогуля О.П. 

55 Методичні вказівки до виконання 
курсових робіт з дисципліни 
«Управління персоналом» для  сту-
дентів ОС «Бакалавр» галузі знань 
0306 «Менеджмент  і адмініструван-
ня» напряму 6.030601 «Менедж-
мент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Балановська Т.І.,  
Гогуля О.П.,  
Драмарецька К.П.  
та ін.  

56 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Основи менеджменту» 
для  студентів ОС «Бакалавр» галузі 
знань 0507 «Електротехніка та елек-
тромеханіка» напряму підготовки 
6.050701 «Електротехніка та елект-
ротехнології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Балановська Т.І.,  
Гогуля О.П.,  
Драмарецька К.П. 
та ін.  

57 Методичні вказівки до вивчення дис-
ципліни «Менеджмент» для студентів 
ОС «Бакалавр» галузі знань 0305 «Еко-
номіка та підприємництво» напряму 
підготовки 6.030502 «Економічна кібе-
рнетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Балановська Т.І.,  
Гогуля О.П.,  
Драмарецька К.П. 
та ін.  

58 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Логістика» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 
6.030507 «Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,9 Забуранна Л.В., 
Драмарецька К.П. 

59 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Логістика» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» з ознаками 
майбутньої спеціалізації «Менедж-
мент ЗЕД»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,9 Забуранна Л.В., 
Драмарецька К.П. 

60 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Логістика» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,9 Забуранна Л.В., 
Драмарецька К.П. 

61 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Логістика» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму 6.030502 
«Економічна кібернетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Горьовий В.П.,  
Забуранна Л.В., 
Драмарецька К.П. 

62 Короткий курс лекцій з дисципліни 
«Менеджмент» для підготовки сту-
дентів ОКР «Бакалавр» напряму 
6.030601 «Облік та аудит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Артюх Т.О. 

63 Методичні вказівки для проходжен-
ня виробничої практики з дисциплін 
«Менеджмент в АПК» та «Економіка 
сільськогосподарських підприємств» 
для підготовки студентів напряму 
030601 «Менеджмент»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,8 Зоргач А.М. 
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Прізвище та 
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64 Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни «Комплексна система 
управління якістю праці» для підго-
товки магістрів галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» 
напряму 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальності 8.03060101 «Менедж-
мент організацій і адміністрування» 
(за видами економічної діяльності)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,9 Горго І.О. 

65 Методичні рекомендацій до вивчен-
ня дисципліни «Менеджмент персо-
налу» для підготовки фахівців ОКР 
«Магістр» спеціальності 8.03050701 
«Маркетинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

17 Горго І.О. 

66 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Менеджмент і адмініс-
трування: теорія організації» галузі 
знань 0306 «Менеджмент і адмініст-
рування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,3 Харченко Г.А. 

67 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійного 
вивчення дисципліни «Інвестиційний 
менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Харченко Г.А. 

68 Конспект лекцій з дисципліни «Інве-
стиційний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,6 Харченко Г.А.,  
Горьовий В.П. 

69 Методичні рекомендації до вивчення 
навчальної дисципліни «Інвестицій-
ний менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Харченко Г.А. 

70 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Корпоративне управ-
ління» за напрямом підготовки «Ме-
неджмент організацій і адміністру-
вання», спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адмініст-
рування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,5 Біляк Ю.В. 

71 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Корпоративне управ-
ління» для студентів очної та заочної 
форми навчання за напрямом підго-
товки «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальністю 
8.03060101 «Менеджмент організа-
цій і адміністрування»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

14,8 Біляк Ю.В. 

72 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Управління організа-
ційним розвитком» за напрямом під-
готовки «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальністю 
8.03060101 «Менеджмент організа-
цій і адміністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,6 Біляк Ю.В. 

73 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Управління організа-
ційним розвитком» для студентів оч-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,6 Біляк Ю.В. 
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з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
ної та заочної форми навчання за на-
прямом «Менеджмент організацій і 
адміністрування»  

74 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Менеджмент організа-
цій» для студентів очної та заочної 
форми навчання за напрямом підго-
товки «Менеджмент організацій і 
адміністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,7 Біляк Ю.В. 

75 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Менеджмент організа-
цій» за напрямом підготовки «Мене-
джмент організацій і адмініструван-
ня»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,6 Біляк Ю.В. 

76 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Управління інфрастру-
ктурою ринку» для студентів очної 
та заочної форми навчання за напря-
мом підготовки «Менеджмент орга-
нізацій і адміністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,2 Біляк Ю.В. 

77 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Антикризове управлін-
ня» за напрямом підготовки «Мене-
джмент організацій і адмініструван-
ня» спеціальністю 8.03060101 «Ме-
неджмент організацій і адміністру-
вання» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,6 Біляк Ю.В. 

78 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Антикризове управлін-
ня» для студентів очної та заочної 
форми навчання за напрямом підго-
товки «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальністю 
8.03060101 «Менеджмент організа-
цій і адміністрування»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,1 Біляк Ю.В. 

79 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Управління інфрастру-
ктурою ринку» за напрямом підгото-
вки «Менеджмент організацій і ад-
міністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,3 Біляк Ю.В. 

80 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Управління потенціа-
лом якості» для студентів очної та 
заочної форми навчання за напрямом 
підготовки «Менеджмент організацій 
і адміністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,8 Біляк Ю.В. 

81 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Управління потенціа-
лом якості» за напрямом підготовки 
«Менеджмент організацій і адмініст-
рування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,5 Біляк Ю.В. 

82 Короткий курс лекцій для вивчення 
дисципліни «Управління інновація-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 

12,1 Біляк Ю.В. 
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ми» для студентів очної та заочної 
форми навчання за напрямом підго-
товки «Менеджмент організацій і 
адміністрування» 

НУБіП України 

83 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Управління інновація-
ми» за напрямом «Менеджмент ор-
ганізацій і адміністрування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Біляк Ю.В. 

84 Методичні вказівки «Управління по-
тенціалом підприємства» для самос-
тійної роботи студентів ОКР «Ма-
гістр» заочної форми навчання спе-
ціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»  

Бережани: НВДЦ 
«Нововведення» 

2,3 Гудзинський О.Д. 

85 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Управління потенціалом 
підприємства» для підготовки студе-
нтів ОКР «Магістр» спеціальності 
8.03060101 «Менеджмент організа-
цій і адміністрування»  

Бережани: НВДЦ 
«Нововведення» 

2,7 Гудзинський О.Д. 

86 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Управління ризиками та 
економічною безпекою» для підго-
товки студентів ОКР «Магістр» спе-
ціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»  

Бережани: НВДЦ 
«Нововведення» 

2,9 Гудзинський О.Д. 

87 Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни «Менеджмент» для студентів 
ОC «Бакалавр» напряму підготовки 
6.050101 «Комп’ютерні науки»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,1 Буценко Л. В. 

88 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Менеджмент» для студен-
тів ОС «Бакалавр» напряму підгото-
вки 6.050101 «Комп’ютерні науки» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Буценко Л. В. 

89 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Управління змістом ро-
біт» для студентів ОС «Магістр» зі 
спеціальності 8.18010018 «Адмініст-
ративний менеджмент»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,7 Буценко Л. В. 

90 Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни «Адміністративний менедж-
мент»: для студентів ОС «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 «Ме-
неджмент» (з ознаками майбутньої 
спеціальності «Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,7 Буценко Л. В. 

91 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Адміністративний мене-
джмент» для студентів ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» (з ознаками майбут-
ньої спеціальності «Менеджмент зо-
внішньоекономічної діяльності)  
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,7 Буценко Л. В. 
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

 Підручники з грифом МОН 
1 Хвороби ставкових риб (профілакти-

ка та лікування)  
Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 

39 Темніханов Ю.Д., 
Литвин В.П., 
Недосєков В.В.  
та ін.  

2 Ветеринарна вірусологія. Підручник. 
2-ге видання, перероблене і допов-
нене 

К.: «Нічлава» 25 Калініна О.С.,  
Панікар І.І.,  
Скибіцький В.Г. 

3 Глобальна паразитологія  (лист 
№ 1/11-19322 від 11.12.2013 р.) 

К.: ДІА 35,5 Галат В.Ф.,  
Сорока Н.М.,  
Прус М.П. та ін.  

4 Фізіологія сільськогосподарських 
тварин. Практикум (лист №1/11-4170 
від 25.03.2014 р.) 

К.: Центр учбової 
літератури 

13,5 Мазуркевич А.Й., 
Трокоз В.О. та ін.  

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Спеціальна біохімія. Навчальний по-

сібник для підготовки фахівців ОC 
«Магістр» ВНЗ зі спеціальності «Ве-
теринарна медицина» за спеціаліза-
цією «Лабораторна справа»  (прото-
кол №10 від 27.05.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

40,6 Мельничук С.Д., 
Мельничук Д.О., 
Хижняк С.В. та ін.  

2 Методи дослідження функціональ-
ного стану печінки  
(протокол №10 від 27.05.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

25,9 Мельничук С.Д.,  
Томчук В.А., 
Янчук П. І. та ін.  

3 Теоретичні і методичні засади ви-
вчення функції процесів у тварин та 
людини за показниками крові  
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

33,1 Калачнюк Л.Г., 
Арнаута О.В. 

4 Біохімія риби і рибних продуктів 
(протокол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

30 Тупицька О.М., 
Кліх Л.В. 

5 Біохімія у тваринництві 
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

30 Тупицька О.М., 
Кліх Л.В. 

6 Сучасні методи дослідження морфо-
логічних та функціональних змін у 
собак за трансмісивної венеричної 
саркоми 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6.9 Пашкевич І.Ю. 

7 Дикроцеліоз жуйних тварин  К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,3 Сорока Н.М., 
Пашкевич І.Ю. 

8 Нематодози гусей  Полтава: ТОВ 
НВП «Укрпром-
торгсервіс» 

7,9 Галат В.Ф.,  
Євстаф`єва В.О., 
Михайлютенко С.М. 
та ін.  

9 Ветеринарна мікотоксикологія  
[вид. 2-ге, перероблене і  допов.]. 
(протокол № 6 від 24.12.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

18,2 Духницький В.Б., 
Хмельницький Г.О., 
Бойко Г.В. та ін.  

10 Зоологія хордових  
(протокол №4 від 2.12.2015 р.) 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

14,85 Захаренко М.О., 
Курбатова І.М., 
Митяй І.С.  
та ін.  
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11 Гігієна первинної переробки тварин і 

продуктів забою 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,8 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І,  
Таран Т.В. та ін.  

12 Гігієна виробництва м’ясних продук-
тів  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,7 Якубчак О.М.,  
Таран Т.В. 

13 Заразні хвороби кролів  
(протокол № 3 від 20.10.2015 р.)  

К.: Урожай 12, 6 Новіцька О.В. 
Семенко О.В. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Гістологія і ембріологія водних тва-

рин (2 видання, виправ. і доповнене) 
(лист № 1/11-7616 від 25-04-2013 р.) 

Житомир: «По-
лісся» 

17 Хомич В.Т., 
Дишлюк Н.В., 
Бирка В.С. 

2 Ветеринарна мікробіологія (2-ге ви-
дання, доповнене) 

К.: «Нічлава»  26,4 Ібатулліна Ф.Ж., 
Козловська Г.В., 
Мельник М.В.  
та ін.  

3 Транскордонні хвороби тварин з ос-
новами стемпінг-ауту  
(лист МОН №1/11-19140  
від 05.12.2014 р.) 

Херсон:  
Грінь Д.С.  

21 Недосєков В.В., 
Мельник В.В., 
Макаров В.В. 

4 Ветеринарне забезпечення бджіль-
ництва (лист МОН №1/11-8290 від 
18.11.2014 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,4 Литвин В.П., 
Литвиненко В.М. 

5 Менеджмент та маркетинг у ветери-
нарній медицині: основи управління 
біологічними процесами та імунобі-
ологічними засобами 

Херсон:  
Грінь Д.С. 

38,36 Голуб Ю.С.,  
Недосєков В.В., 
Албулов О.І. та ін.  

6 Ветеринарна гігієна та санітарія, ви-
дання друге доопрацьоване (запитан-
ня та відповіді) (лист № 1/11-16287 
від 28.10.2013 р.) 

К.: ПП «Дірект 
Лайн» 

13 Засєкін Д.А., 
Кос’янчук Н.І., 
Соломон В.В. 
та ін.  

7 Системи утримання тварин, видання 
друге доопрацьоване (лист №1/11 – 
8429 від 03.04.2014 р.) 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

23 Захаренко М.О., 
Поляковський В.М., 
Шевченко Л.В.  

8 Етологія та здоров’я тварин, видання 
друге доопрацьоване (лист № 1/11-
17267 від 31.10.2014 р.) 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

26 Шевченко Л.В., 
Захаренко М.О., 
Поляковський В.М. 
та ін.  

9 Профілактика хвороб тварин, видан-
ня друге доопрацьоване (лист № 1/11 
19326 від 11.12.2013 р.) 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

42,8 Захаренко М.О., 
Поляковський В.М., 
Шевченко Л.В. 

10 Санітарні норми для тваринницьких 
та переробних підприємств (лист 
№1/11-18204 від 27.11.2013 р.) 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

25 Засєкін Д.А., 
Поляковський В.М., 
Соломон В.В. 

11 Транспортування тварин і продукції 
(санітарно-гігієнічні аспекти) видан-
ня друге доопрацьоване (лист №1/11 
– 6421 від 08.05.2012 р.)  

К.: ПП «Дірект 
Лайн» 

34,5 Засєкін Д.А., 
Поляковський В.М., 
Соломон В. В. 

 Навчальні посібники з грифом МАП 
1 Основи гістологічної техніки і функ-

ціональні методи досліджень у нормі 
та при патології (видання третє, ви-
правлене і доповнене) (лист № 18-1-
1-13/355 від 28.03.2005 р.) 

Житомир: «По-
лісся»,  

17 Горальський Л.П., 
Хомич В.Т.,  
Кононський О.І.   
 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
2 Лекції з цитології, ембріології та гіс-

тології свійських тварин (третє ви-
дання, виправлене) (лист № 18-28-
13/2126 від 12-ХІІ-2011 р.) 

Київ: ТОВ «Аг-
рар Медіа Груп» 

20 Хомич В.Т. 
 

3 Довідник з визначення гельмінтів 
тварин (лист від 14.02.2014 р. № 37-
128-13 (21/9) 

Біла Церква: ТОВ 
«Офсет»  

18,5 Пономар С.І., 
Сорока Н.М., 
Небещук О.Д.  
та ін. 

 Типові програми  
1 Ветеринарна фармакологія : програ-

ма (орієнтовна) навчальної дисциплі-
ни підготовки здобувачів ОС «Магістр»  

К. : Агроосвіта 1,1 Духницький В.Б., 
Хмельницький Г.О., 
Іщенко В.Д. та ін.  

2 Програма для студентів навчальних 
закладів, які навчаються за напрямом 
підготовки «Ветеринарна медицина» 
з дисципліни «Патофізіологія тва-
рин» 

Подано до друку 1,6 Мазуркевич А.Й., 
Данілов В.Б.,  
Малюк М.О. 

 Методичні розробки 
1 Робоча програма і зошит навчальної 

практики з біотехнології відтворення 
тварин 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,5 Любецький В.Й.,  
Деркач С.С., 
Жук Ю.В. та ін. 

2 Робоча програма і зошит навчальної 
практики з ветеринарного акушерст-
ва, гінекології 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,2 Любецький В.Й.,  
Деркач С.С.,  
Жук Ю.В. та ін. 

3 Академічна історія хвороби. Мето-
дичні вказівки щодо написання істо-
рії хвороби з дисципліни «Практичне 
акушерство, гінекологія та штучне 
осіменіння тварин» для студентів за 
спеціальністю 6.110101 «Ветеринар-
на медицина»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3 Любецький В.Й., 
Жук Ю.В.,  
Вальчук О.А.  
та ін.  

4 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтворення тварин» 
для підготовки фахівців ОКР «Ма-
гістр» (на базі ОКР «Бакалавр»)» за 
спеціальністю 8.11010101 «Ветери-
нарна медицина (за видами)» для 
ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,38 Лакатош В.М.,  
Любецький В.Й. 

5 Щоденник і програма навчальної 
практики з дисципліни «Акушерство, 
гінекологія та біотехнологія відтво-
рення тварин» для студентів ОКР 
«Магістр» (на базі ОКР «Бакалавр») 
за спеціальністю 8.11010101 «Вете-
ринарна медицина (за видами)» для 
ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,6 Лакатош В.М.,  
Любецький В.Й. 

6 Методичні вказівки до вивчення на-
вчального модулю №2 «Патологія 
відтворення продуктивних тварин» 
дисципліни «Превентивні технології 
забезпечення здоров’я продуктив-
них» для підготовки студентів ОКР 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,63 Лакатош В.М. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
«Магістр» (на базі повної загальної 
середньої освіти) за спеціальністю 
8.11010101 «Ветеринарна медицина 
(за видами)» ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

7 Методичні вказівки  до вивчення на-
вчального модулю №2 «Патологія від-
творення собак і котів» дисципліни  
«Превентивні ветеринарні технології 
незаразних хвороб собак і котів» для 
підготовки студентів ОКР «Магістр» 
(на  базі повної загальної середньої 
освіти) за спеціальністю 8.11010101 
«Ветеринарна медицина (за видами)» 
для ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,88 Лакатош В.М. 

8 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Методологія і методи на-
укових досліджень» для підготовки 
фахівців ОС «Магістр» за спеціаль-
ністю 8.11010101 «Ветеринарна меди-
цина (за видами)» для ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,44 Яблонський В.А., 
Яблонська О.В., 
Лакатош В.М. 

9 Курс лекцій з дисципліни «Акушер-
ство, гінекологія та біотехнологія ві-
дтворення тварин» навчальний посі-
бник з презентаціями лекцій для під-
готовки студентів ОКР «Магістр» за 
спеціальністю 8.11010101 «Ветери-
нарна медицина (за видами)» для 
ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19,5 Лакатош В.М. 

10 Курс лекцій з дисципліни «Патоло-
гія відтворення собак і котів» для пі-
дготовки студентів ОКР «Магістр» 
за спеціальністю 8.11010101 «Вете-
ринарна медицина (за видами)» для 
ВНЗ ІІІ–IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Лакатош В.М. 

11 Діагностика вагітності у тварин (ін-
струментальні та лабораторні мето-
ди). Методичні вказівки для студен-
тів ОС «Магістр» за спеціальністю 
8.11010101 «Ветеринарна медицина» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,6 Любецький В.Й., 
Жук Ю.В.,  
Вальчук О.А. та ін. 

11 Лабораторна діагностика гепатопа-
тології 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,4 Грищенко В.А.,  
Томчук В.А. 

12 Мембранопатії та їх корекція К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,9 Грищенко В.А.,  
Томчук В.А. 

13 Клініко-лабораторні дослідження 
гемоглобіну та його похідних у здо-
рових тварин і при патології 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,9 Грищенко В.А.,  
Томчук В.А. 

14 Guidelines for teaching laboratory cla
ses «Veterinary clinical biochemistry» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,1 Tsvilikhovskyi V.I., 
Tomchuk V.A., 
Grishchenko V.A. 

15 Методичні вказівки для викладання 
лабораторних занять з дисципліни 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 

4,3 Томчук В.А., 
Грищенко В.А., 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
«Ветеринарна клінічна біохімія» для 
студентів ВНЗ ОКР «Бакалавр» 

НУБіП України Цвіліховський В.І. 

16 Методичні вказівки для занять з дис-
ципліни «Ветеринарна клінічна біо-
хімія» для студентів ВНЗ ОКР «Ба-
калавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,9 Томчук В.А., 
Грищенко В.А., 
Цвіліховський В.І. 

17 Методичні вказівки для самостійної 
роботи з дисципліни «Ветеринарна 
клінічна біохімія» для студентів ВНЗ 
ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Томчук В.А., 
Грищенко В.А., 
Цвіліховський В.І. 

18 Методичні вказівки для викладання 
дисципліни «Ветеринарна клінічна 
біохімія» для студентів ВНЗ ОКР 
«Магістр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,2 Томчук В.А., 
Грищенко В.А., 
Цвіліховський В.І. 

19 Методичні вказівки до виконання 
лабораторно-практичних робіт з ди-
сципліни «Якість, безпека і гігієна  
с.-г. продукції» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,4 Арнаута О.В. 
Мельничук С.Д. 
Грищенко В.А. 

20 Навчально-методичні матеріали що-
до самостійного вивчення дисциплі-
ни «Якість, безпека і гігієна»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Арнаута О.В. 
Мельничук С.Д. 

21 Навчально-методичні матеріали з 
написання курсових робіт з дисцип-
ліни «Якість, безпека і гігієна» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,9 Арнаута О.В., 
Мельничук С.Д. 

22 Навчально-методичні матеріали що-
до теоретичного та практичного ви-
вчення основ дисципліни «Якість, 
безпека і гігієна» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,9 Арнаута О.В., 
Мельничук С.Д. 

23 Методичні вказівки щодо проведен-
ня лабораторних занять з дисципліни 
«Біохімія» (І, ІІ частини) для студен-
тів факультету харчових технологій 
та управління якістю продукції АПК 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,3 Деркач Є.А., 
Мельникова Н.М., 
Томчук В.А. 

24 Методичні вказівки для підготовки 
курсових робіт з дисципліни «Мене-
джмент якості діяльності лаборато-
рії» для студентів факультету вете-
ринарної медицини спеціальність 
8.11010101 «Ветеринарна медицина» 
ОКР «Магістр» спеціалізація «Лабо-
раторна справа» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,2 Мельничук С.Д., 
Цвіліховський В.І., 
Томчук В.А. 

25 Методичні вказівки до підготовки 
курсових робіт з дисципліни «Вете-
ринарна клінічна біохімія» для сту-
дентів факультету ветеринарної ме-
дицини спеціальність 6.110101 «Ве-
теринарна медицина» ОКР «Бака-
лавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,3 Томчук В.А. 
Цвіліховський В.І. 
 

26 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних занять з дисципліни 
«Біохімія тварин з основами фізичної 
і колоїдної хімії» для студентів ф-ту 
ветеринарної медицини. Частина ІІ 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,6 Мельничук Д.О., 
Мельничук С.Д., 
Калачнюк Л.Г.  
та ін. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
27 Методичні вказівки до лабораторних 

занять для підготовки спеціалістів за 
спеціалізацією «Лабораторна спра-
ва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,00 Мельничук С.Д., 
Хижняк С.В., 
Цвіліховський В.І. 

28 Лекції з цитології, ембріології та за-
гальної гістології (п’яте видання) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,0 Хомич В.Т. 

29 Лекції із спеціальної гістології (третє 
видання) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,0 Хомич В.Т. 

30 Методичні рекомендації до лабора-
торних занять з курсу «Цитологія, гі-
стологія, ембріологія» для студентів 
факультету ветеринарної медицини. 
Частина І. Методика мікроскопії, те-
хніка виготовлення гістопрепаратів, 
цитологія, загальна ембріологія, за-
гальна гістологія  

К.: Інститут аграр-
ної економіки 

2,5 Хомич В.Т., 
Дишлюк Н.В., 
Мазуркевич Т.А.  
та ін. 

31 Методичні рекомендації до лабора-
торних занять з курсу «Цитологія, гі-
стологія, ембріологія» для студентів 
факультету ветеринарної медицини. 
Частина ІІ. Спеціальна гістологія 

К.: Інститут аграр-
ної економіки 

2,5 Хомич В.Т., 
Мазуркевич Т.А., 
Дишлюк Н.В. 
та ін. 

32 Methodical recommendations to labora
ory classes on «Cytology, Embryology 
and Histology» discipline for students of 
Veterinary Medicine Faculty. Part I.    
Methods of microscopy, histological     
techniques, cytology, general embryolog-
y, general histology  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Мазуркевич Т.А., 
Хомич В.Т.  

33 Методичні рекомендації до лабора-
торних занять з курсу «Цитологія, гі-
стологія і ембріологія» для студентів 
факультету ветеринарної медицини. 
Частина ІІ  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Мазуркевич Т.А., 
Хомич В.Т.  

34 Методичні рекомендації до лабора-
торних занять з дисципліни «Мор-
фологія с.-г. тварин (гістологія)» для 
студентів факультету тваринництва 
та водних біоресурсів 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,0 Хомич В.Т., 
Стегней Ж.Г., 
Мазуркевич Т.А. 
та ін. 

35 Лекції з ветеринарної екології К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,2 Мазуркевич Т.А., 
Міськевич С.В. 

36 Методичні вказівки для лаборатор-
них занять для студентів факультету 
ветеринарної медицини з дисципліни 
«Екологія у ветеринарній медицині» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Міськевич С.В., 
Мазуркевич Т.А. 

37 Програма та методичні вказівки з на-
вчальної практики студентів факуль-
тету ветеринарної медицини з дис-
ципліни «Епізоотологія та інфекційні 
хвороби» ОКР «Бакалавр»  
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Недосєков В.В., 
Мазур Т.В.,  
Поліщук В.В. та 
інші. 
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з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
38 Щоденник та звіт про виробничу 

практику. Методична розробка для 
студентів ОС «Магістр» виробничих 
спеціалізацій факультету ветеринар-
ної медицини спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина 
(за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І.,  
Бойко Г.В.,  
Мельник В.В. 

39 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного і дослідницького спря-
мування факультету ветеринарної 
медицини спеціальності 8.11010101 
«Ветеринарна медицина (за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І.,  
Бойко Г.В.,  
Мельник В.В. 

40 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного спрямування факульте-
ту ветеринарної медицини спеціаль-
ності 8.11010102 «Ветеринарно-
санітарна експертиза, якість та без-
пека продукції тваринництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І., 
Якубчак О.М.,  
Бойко Г.В. та ін. 

41 Магістратура факультету ветеринар-
ної медицини. Методичні рекомен-
дації для студентів ОКР «Магістр» - 
спеціальність 8.11010101 «Ветерина-
рна медицина (за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,87 Духницький В.Б., 
Лакатош В.М.,  
Мельник В.В. 

42 Програма та методичні вказівки з на-
вчальної практики студентів факуль-
тету ветеринарної медицини з дис-
ципліни «Епізоотологія та інфекційні 
хвороби» ОКР «Бакалавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Недосєков В.В., 
Мазур Т.В.,  
Поліщук В.В.  
та ін.  

43 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОС «Магістр» виробничих 
спеціалізацій факультету ветеринар-
ної медицини спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина 
(за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І.,  
Бойко Г.В.,  
Мельник В.В. 

44 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного і дослідницького спря-
мування факультету ветеринарної 
медицини спеціальності 8.11010101 
«Ветеринарна медицина (за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І.,  
Бойко Г.В., 
Мельник В.В. 

45 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного спрямування факульте-
ту ветеринарної медицини спеціаль-
ності 8.11010102 «Ветеринарно-
санітарна експертиза, якість та без-
пека продукції тваринництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,3 Цвіліховський М.І., 
Якубчак О.М., 
Мельник В.В. та ін. 



№ 
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друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
46 Магістратура факультету ветеринар-

ної медицини. Методичні рекомен-
дації для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальність 8.11010101 «Ветерина-
рна медицина (за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,87 Духницький В.Б., 
Лакатош В.М.,  
Мельник В.В. 

47 Методика епізоотологічного обсте-
ження господарств та вивчення епі-
зоотичної ситуації  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2 Недосєков В.В., 
Поліщук В.В.,  
Мельник В.В.та ін. 

48 Епізоотологія як наука, її значення 
для ветеринарної медицини  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1.62 Недосєков В.В., 
Гомзиков О.М., 
Мельник В.В. та ін. 

49 Інфекційний процес та форми його 
прояву  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,31 Недосєков В.В., 
Гомзиков О.М., 
Мельник В.В. та ін. 

50 Методичний посібник «Менеджмент 
та маркетинг у ветеринарній меди-
цині» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

10,8 Голуб Ю.С.,  
Шевчук В.М. 

51 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів факультету 
ветеринарної медицини ОС «Бака-
лавр» 6.110101101 «Планування ве-
теринарних заходів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,4 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

52 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів факультету 
ветеринарної медицини ОС «Ма-
гістр» 8.110101 «Планування вете-
ринарних заходів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,4 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

53 Методичні вказівки з визначення 
економічних збитків та економічної 
ефективності ветеринарних заходів 
для студентів факультету ветеринар-
ної медицини ОС «Бакалавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,4 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

54 Методичні вказівки з визначення 
економічних збитків та економічної 
ефективності ветеринарних заходів 
для студентів факультету ветеринар-
ної медицини ОС «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,4 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

55 Методичні вказівки з написання кур-
сової роботи з організації та еконо-
міки ветеринарної справи для студе-
нтів факультету ветеринарної меди-
цини ОС «Бакалавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

0,7 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

56 Методичні вказівки з написання кур-
сової роботи з організації та еконо-
міки ветеринарної справи для студе-
нтів факультету ветеринарної меди-
цини ОС «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

0,7 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

57 Робочий зошит для самостійної робо-
ти студентів з курсу «Організація та 
економіка ветеринарної справи» для 
студентів факультету ветеринарної 
медицини ОС «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,1 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 
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ініціали авторів 
58 Робочий зошит для самостійної ро-

боти студентів з курсу «Організація 
та економіка ветеринарної справи» 
для студентів факультету ветеринар-
ної медицини ОС «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,1 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

59 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів факультету 
ветеринарної медицини ОС «Бака-
лавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

60 Методичні рекомендації для самос-
тійної роботи студентів факультету 
ветеринарної медицини ОС «Ма-
гістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Ситнік В.А., 
Жуковський М.О. 

61 Організація ветеринарної справи. 
Конспект лекцій 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,8 Ситнік В.А.,  
Дудаш А.В. 

62 Принципи класифікації імуногенних 
препаратів та їх характеристика 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Мартинюк О.Г. 

63 Методичні рекомендації «Система 
оцінки імуногенної активності інак-
тивованих антирабічних вакцин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

21 Недосєков В.В., 
Полупан І.М.,  
Нікітова А.П. та ін. 

64 Робочий зошит для самостійної ро-
боти з дисципліни  «Мікробіологія» 
для студентів денної та заочної фор-
ми навчання зі спеціальностей 
6.090102 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва»; 
6.050300 «Товарознавство та комер-
ційна діяльність»  

К.: «Издательс-
кий дом Виниче-
нко»  

13,18 Новіцька О.В.,  
Мельник М.В.. 

65 Інфекція та імунітет. Методичні вка-
зівки для студентів ОР «Бакалавр» за 
напрямом підготовки 6.051701 «Хар-
чові технології та інженерія» 

К.: ЗАТ «Нічла-
ва» 

3,9 Козловська Г.В., 
Скибіцький В.Г. 

66 Патогенні ієрсинії. Методичні реко-
мендації до вивчення дисципліни 
«Санітарна мікробіологія» для сту-
дентів ОР «Магістр», що навчаються 
за спеціальністю 8.11010010 «Якість, 
стандартизація та сертифікація» 

К.: ЗАТ «Нічла-
ва» 

3,3 Козловська Г.В. 

67 Патогенні пріони. Методичні вказів-
ки для студентів, що навчаються за  
напрямом підготовки «Ветеринарна 
медицина» ОР «Бакалавр» 

К.: ЗАТ «Нічла-
ва» 

2,8 Скибіцький В.Г., 
Козловська Г.В. 

68 Пробіотики для тварин. Методичні 
рекомендації до вивчення дисциплі-
ни «Санітарна мікробіологія» для 
студентів ОР «Магістр» за спеціаль-
ністю 8.11010010 «Якість, стандар-
тизація та сертифікація» 

К.: ЗАТ «Нічла-
ва» 

3,3 Скибіцький В.Г., 
Козловська Г.В. 

69 Методичні  рекомендації  до прове-
дення лабораторних занять з дисци-
пліни «Технічна мікробіологія»  за 
розділом «Культивування мікроор-
ганізмів» для студентів ОР «Бака-

К.: Видавництво 
ТОВ «Аграр Ме-
діа Груп» 

4,9 Мельник М.В. 
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лавр» напрям підготовки 6.051701 
«Харчові технології та інженерія»  

70 Методичні вказівки  з вивчення дис-
ципліни « Технічна мікробіологія» 
для студентів ОР «Бакалавр» напря-
му підготовки 6.051701 «Харчові те-
хнології та інженерія» (заочна форма 
навчання) 

К.: Видавництво 
ТОВ «Аграр Ме-
діа Груп» 

2,6 Мельник М.В. 

71 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Методологія і методи на-
укових досліджень» для підготовки 
фахівців ОКР «Магістр» за спеціаль-
ністю 8.11010101 «Ветеринарна ме-
дицина (за видами)» для ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,3 Яблонський В.А., 
Яблонська О.В., 
Лакатош В.М. 

72 Сучасні методи діагностики токсо-
плазмозу тварин 

К.: ДНДІЛДВСЕ 1,4 Галат В.М.,  
Литвиненко О.П 

73 Діагностика та заходи боротьби за 
бабезіозу великої рогатої худоби 

К.: ПП «Салон 
Софт» 

1,6 Лець В.В., 
Прус М.П.,  
Литвиненко О.П.  
та ін. 

74 Методичні вказівки «Гельмінтози 
собак і котів» до проведення лабора-
торних занять з дисципліни «Преве-
нтивні ветеринарні технології зараз-
них хвороб собак і котів» для ОС 
«Магістр» зі спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина 
(за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Семенко О.В. 

75 Методичні вказівки «Протозоози со-
бак і котів» до проведення лаборато-
рних занять з дисципліни «Превен-
тивні ветеринарні технології зараз-
них хвороб собак і котів» для ОС 
«Магістр» зі спеціальності «Ветери-
нарна медицина (за видами)» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Семенко О.В. 

76 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять з ветеринарної 
ентомології для ОС «Бакалавр» 
6.11010101 «Ветеринарна медицина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Семенко О.В., 
Галат М.В. 

77 Guidance for practical lessons of vete
inary entomology 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Semenko O., 
Galat M. 

78 Методичні вказівки «Методи діагно-
стики гельмінтозів тварин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Сорока Н.М., 
Пашкевич І.Ю. 

79 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять з ветеринарної 
гельмінтології в (трематоди, цесто-
ди) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Сорока Н.М., 
Пашкевич І.Ю. 

80 Організація та проведення патолого-
анатомічного розтину 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Омеляненко М.М., 
Гаркуша С.Є. 

81 Основи патологічних досліджень К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,9 Омеляненко М.М., 
Потоцька Л.М. 
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82 Патоморфологічна діагностика пос-

тодиплостомозу риби 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,2 Борисевич Б.В.,  
Лісова В.В.,  
Ложкіна О.В.  
та ін. 

83 Лекції з спеціальної патоморфології. 
Органопатологія 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Лісова В.В. 

84 Патоморфологічна діагностика син-
дрому зниження несучості в курей 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Борисевич Б.В.,  
Лісова В.В.,  
Ложкіна О.В. та ін. 

85 Патоморфологічна діагностика нир-
кової недостатності котів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Борисевич Б.В.,  
Лісова В.В.,  
Ложкіна О.В. та ін.  

86 Топографія та характеристика лім-
фатичних вузлів забійних тварин та 
методика проведення післязабійного 
ветеринарно-санітарного огляду туш 
і внутрішніх органів. Методичні ре-
комендації для студентів факультету 
ветеринарної медицини ОКР «Ма-
гістр» та слухачів ННІ післядиплом-
ної освіти – лікарів ветеринарної ме-
дицини 

Біла Церква: Вид-
во БНАУ  

3,1 Богатко Н.М.,   
Щуревич Г.П.,  
Сердюков Я.К.  
та ін. 

87 Патолого-анатомічні зміни та вете-
ринарно-санітарна оцінка за інфек-
ційних хвороб птиці, кролів та нут-
рій. Методичні рекомендації для 
студентів факультету ветеринарної 
медицини ОКР «Магістр» та слуха-
чів ННІ післядипломної освіти – лі-
карів ветмедицини 

Біла Церква: Вид-
во БНАУ  

2,5 Богатко Н.М.,  
Голуб О.Ю.,  
Сердюков Я.К.  
та ін.  

88 Патолого-анатомічні зміни та вете-
ринарно-санітарна оцінка за інфек-
ційних, інвазійних та незаразних 
хвороб сільськогосподарських тва-
рин: Методичні рекомендації для 
студентів факультету ветеринарної 
медицини ОКР «Магістр» та слуха-
чів ННІ післядипломної освіти – лі-
карів ветеринарної медицини 

Біла Церква: Вид-
во БНАУ  

5 Богатко Н.М.,  
Букалова Н.В.,  
Сердюков Я.К.  
та ін. 

89 Номенклатура та класифікація запа-
лення: видання третє 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Потоцький М.К., 
Сердюков Я.К. 

90 Cудово-ветеринарна експертиза по-
шкоджень, що виникають внаслідок 
дії на організм тварин патогенних 
фізичних чинників 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,2 Сердюков Я. К.,  
Богатко Н.М.,  
Яценко І.В. 

91 Методичні рекомендації щодо ви-
значення якості м’яса забійних тва-
рин з ознаками NOR, PSE, DFD 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Сердюков Я.К.,  
Богатко Н.М.,  
Букалова Н.В. 

92 Методичні рекомендації до лабора-
торних занять з курсу «Патологічна 
анатомія та розтин». Частина І «За-
гальна патологічна анатомія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Колич Н.Б.,  
Шестяєва Н.І. 
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93 Методичні рекомендації до лабора-

торних занять з курсу «Патологічна 
анатомія та розтин». Ч. ІІ «Спеціаль-
на патологічна анатомія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Колич Н.Б.,  
Шестяєва Н.І. 

94 Патологія нервової системи у жуй-
них тварин 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,5 Цвіліховський М.І.,  
Костенко В.М., 
Грушанська Н.Г.  
та ін. 

95 Veterinary preventive technologies at 
internal pathology of young animals of 
cattle 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,9 Цвіліховський М.І.,  
Костенко В.М., 
Голопура С.І. та ін. 

96 Ветеринарні превентивні технології 
за внутрішньої патології свиней 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Цвіліховський М.І., 
Грушанська Н.Г.,  
Костенко В.М.  
та ін. 

97 Зошит з проходження навчальної 
практики з дисципліни «Клінічна ді-
агностика хвороб тварин» для студе-
нтів 2 курсу ОКР «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,53 Якимчук О.М., 
Бондар О.В., 
Маринюк М.О. 
та ін. 

98 Методичні вказівки до написання 
курсової роботи з дисципліни «Клі-
нічної діагностики хвороб тварин» 
для студентів 2 курсу ОКР «Бака-
лавр» за спеціальністю 6.110101 
«Ветеринарна медицина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,38 Якимчук О.М., 
Бондар В.О., 
Маринюк М.О. 
та ін. 

99 Спеціальні методи дослідження тва-
рин (Частина 2). Методичні вказівки 
до лабораторних занять із студента-
ми спеціальності «Ветеринарна ме-
дицина»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,9 Цвіліховський М.І.,  
Бондар В.О., 
Якимчук О.М. 
та ін. 

100 Сучасні методи діагностики у вете-
ринарній медицині дрібних домаш-
ніх тварин (комп'ютерна томогра-
фія). Методичні вказівки для підго-
товки фахівців ОС «Магістр» (Час-
тина 1) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,1 Цвіліховський М.І.,  
Бондар В.О.,  
Якимчук О.М. 
та ін. 

101 Методичні вказівки до лабораторних 
занять з дисципліни «Фармакогно-
зія» для магістрантів факультету ве-
теринарної медицини зі спеціальнос-
ті 8.1101024 «Ветеринарна фарма-
ція»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,1 Гальчинська О.К. 

102 Методичні вказівки для лаборатор-
них занять з дисципліни «Лікарські 
рослини» Для студентів ОКР «Бака-
лавр» (термін навчання 3 роки) для 
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за напрям-
ком «Ветмедицина» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,8 Іщенко В.Д., 
Бойко Г.В., 
Тимошик Ю.В.  
та ін. 

103 Методичні вказівки до лабораторних 
занять з дисципліни «Фармацевтична 
технологія» (розділ 2 «Промислова 
технологія ліків») для підготовки 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,7 Тимошик Ю.В., 
Духницький В.Б., 
Бойко Г.В. 
та ін. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
фахівців ОКР «Магістр» спеціаліза-
ції «Ветеринарна фармація» спеціа-
льності 8.11010101 «Ветеринарна 
медицина (за видами)»  

104 Навчальне видання. Методичні вка-
зівки до лабораторних занять з дис-
ципліни «Ветеринарна токсикологія» 
для студентів ОКР «Бакалавр» (тер-
мін навчання 3 роки) для аграрних 
ВНЗ III−IV р.а. за напрямом «Вете-
ринарна медицина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,3 Духницький В.Б., 
Бойко Г.В., 
Іщенко В.Д. 

105 Робоча програма і зошит з навчаль-
ної практики з дисципліни «Ветери-
нарна фармакологія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,3 Духницький В.Б., 
Деркач І.М.,  
Іщенко В.Д. та ін. 

106 Основи ветеринарної рецептури. Ме-
тодичні вказівки до лабораторних 
занять з дисципліни «Ветеринарна 
фармакологія» для студентів факуль-
тету ветеринарної медицини. Части-
на 1. Загальна рецептура 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,2 Іщенко В.Д.,  
Духницький В.Б.,  
Деркач І.М. та ін. 

107 Основи ветеринарної рецептури. Ме-
тодичні вказівки до лабораторних 
занять з дисципліни «Ветеринарна 
фармакологія» для студентів факуль-
тету ветмедицини. Частина 2. Спеці-
альна рецептура 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,0 Іщенко В.Д.,  
Духницький В.Б.,  
Деркач І.М. та ін. 

108 Аптечний практикум. Методичні 
вказівки до практичних занять з дис-
ципліни «Ветеринарна фармаколо-
гія» для студентів ОС «Бакалавр» 
факультетів ветеринарної медицини 
ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Духницький В.Б., 
Деркач І.М.,  
Іщенко В.Д. та ін. 

109 Методичні вказівки до лабораторних 
занять з дисципліни «Ветеринарна 
токсикологія» для студентів ОКР 
«Бакалавр» (термін навчання 4 роки) 
для аграрних ВНЗ III−IV р.а. за на-
прямом «Ветеринарна медицина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,3 Духницький В.Б. 
Бойко Г.В. 
Іщенко В.Д. 

110 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного спрямування факульте-
ту ветмедицини спеціальності 
8.11010102 «Ветеринарно-санітарна 
експертиза, якість та безпека проду-
кції тваринництва»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,2 Цвіліховський М.І., 
Якубчак О.М.,  
Бойко Г.В. та ін. 

111 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» експертно-
аналітичного і дослідницького спря-
мування факультету ветеринарної 
медицини спеціальності 8.11010101 
«Ветеринарна медицина (за видами)» 
  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,4 Цвіліховський М.І., 
Бойко Г.В.,  
Мельник В.В. 
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112 Щоденник та звіт про виробничу 

практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Магістр» виробни-
чих спеціалізацій факультету вете-
ринарної медицини спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина 
(за видами)»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Цвіліховський М.І., 
Бойко Г.В.,  
Мельник В.В. 

113 Щоденник та звіт про виробничу 
практику. Методична розробка для 
студентів ОКР «Бакалавр» факульте-
ту ветеринарної медицини напрям 
підготовки 6.110101 «Ветеринарна 
медицина»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,7 Цвіліховський М.І., 
Бойко Г.В., 
Іщенко В.Д. 
 

114 Методичний посібник «Інноваційні 
технології годівлі, генетики та роз-
ведення свиней» для магістрів факу-
льтету ветеринарної медицини 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

23,4 Захаренко М.О., 
Шевченко Л.В., 
Малюга Л.В.  
та ін. 

115 Методичний посібник «Санітарія та 
гігієна в рибництві» для проведення 
лабораторних занять для магістрів 
факультету ветеринарної медицини 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

15,5 Захаренко М.О., 
Поляковський В.М., 
Шевченко Л.В.  
та ін. 

116 Методичний посібник «Ветеринарна 
санітарія та гігієна» для студентів 
факультету ветеринарної медицини 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

16,5 Захаренко М.О., 
Поляковський В.М., 
Шевченко Л.В.  
та ін. 

117 Методичний посібник «Санітарія та 
гігієна в рибництві» курс лекцій з 
дисципліни «Санітарія та гігієна в 
рибництві» для магістрів факультету 
ветеринарної медицини 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

16,0 Захаренко М.О., 
Поляковський В.М., 
Шевченко Л.В.  
та ін. 

118 Методичні вказівки з навчальної 
практики з дисципліни «Ветеринарна 
санітарія та гігієна» 

К.: ТОВ «Центр 
учбової літерату-
ри» 

2,0 Засєкін Д.А., 
Кос'янук Н.І., 
Соломон В.В. 

119 Звіт про проходження ветеринарно-
санітарної практики студентами 
першого курсу ф-ту ветмедицини 

К.: ДП «Укртехі-
нформ» 

2,0 Засєкін Д.А., 
Кос’янук Н.І., 
Соломон В.В. 

120 Методичні вказівки до проходження 
виробничої практики та написання 
магістерських робіт 

К.: ДП «Укртехі-
нформ» 

1,5 Засєкін Д.А., 
Шевченко Л.В., 
Кос’янук Н.І. та ін. 

121 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Ветеринарна санітарія та 
гігієна переробки продукції тварин-
ництва» 

К.: ДП «Укртехі-
нформ» 

6,0 Засєкін Д.А., 
Кос’янук Н.І. 

122 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Превентивні ветеринарні 
технології незаразних хвороб птиці» 

К.: ДП «Укртехі-
нформ» 

1,9 Засєкін Д.А., 
Кос’янук Н.І. 

123 Методичні рекомендації для бакала-
врів і магістрів «Ветеринарна меди-
цина» Історія імунології: від витоків 
до основ сучасної науки 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,6 Мазуркевич А.Й., 
Харкевич Ю.О., 
Малюк М.О. та ін. 

124 Методичні рекомендації для бакала-
врів і магістрів «Ветеринарна меди-
цина» Патофізіологія клітини 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,0 Мазуркевич А.Й., 
Харкевич Ю.О., 
Малюк М.О. та ін. 
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125 Методичні рекомендації «Визначен-

ня рухової активності у тварин» 
 

Кам'янець-
Подільський: Ти-
пографія ПДАТУ 

2 Приступа Т.І.,  
Данчук В.В., 
Добровольський В.А. 
та ін. 

126 Анестезіологія та реаніматологія со-
бак і котів. Частина 1 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,55 Солонін П.К., 
Дорощук В.О., 
Ткаченко С.М.  
та ін. 

127 Анестезіологія та реаніматологія со-
бак і котів. Частина 2 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,67 Солонін П.К., 
Дорощук В.О., 
Ткаченко С.М.  
та ін. 

128 Анестезіологія та реаніматологія со-
бак і котів. Частина 3 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,25 Солонін П.К., 
Дорощук В.О., 
Ткаченко С.М.  
та ін. 

129 Хірургічні хвороби з анестезіологі-
єю. Частина 1 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,7 Солонін П.К., 
Дорощук В.О., 
Ткаченко В.В.  
та ін. 

130 Хірургічні хвороби з анестезіологі-
єю. Частина 2 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Солонін П.К., 
Дорощук В.О., 
Ткаченко В.В. та ін. 

131 Поверхневі піодермії у собак (етіо-
логія, патогенез, діагностика, ліку-
вання) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,25 Сухонос В.П.,  
Калашнікова Ю.В. 

132 Державний ветеринарно-санітарний 
нагляд  і контроль при переробці си-
ровини тваринного походження 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,8 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І.,  
Таран Т.В. та ін. 

133 Ветеринарно-санітарна експертиза 
молока 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,3 Якубчак О.М.,  
Таран Т.В.,  
Кобиш А.І. та ін. 

134 Методичні та звітні матеріали з на-
вчальної практики студента факуль-
тету ветмедицини з дисципліни «Ве-
теринарно-санітарна експертиза з 
основами технології і стандартизації 
продуктів тваринництва» спеціаль-
ність 6.110101 «Ветеринарна меди-
цина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Якубчак О.М.,  
Ткачук С.А.,  
Тютюн А.І. та ін. 

135 Гігієна виробництва та ветеринарно-
санітарна експертиза тваринних жи-
рів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Якубчак О.М.,  
Таран Т.В.,  
Кобиш та А.І. та ін. 

136 Гігієна виробництва та ветеринарно-
санітарна експертиза м’ясних консе-
рвів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Якубчак О.М.,  
Таран Т.В.,  
Кобиш та А.І. ін. 

137 Ветеринарно-санітарна експертиза 
рослинних харчових продуктів та 
грибів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,2 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І,  
Таран Т.В. та ін. 

138 Транспортування забійних тварин та 
порядок їх перебування на базі пе-
редзабійного утримання 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І.,  
Таран Т.В. та ін. 
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139 Ветеринарно-санітарна експертиза 

риби та інших тваринних гідробіон-
тів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І.,  
Таран Т.В. та ін. 

140 Гігієна молока К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,0 Якубчак О.М.,  
Кобиш А.І., 
Тютюн А.І та ін. 

141 Гігієна молочних продуктів К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,7 Якубчак О.М.,  
Тютюн А.І.,  
Таран Т.В. та ін. 

142 Робочий зошит з дисципліни «Гігієна 
рослинних харчових продуктів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,2 Ткачук С.А. 

143 Ветеринарно-санітарна експертиза 
молока (робочий зошит)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Ткачук С.А., 
Меженська Н.А. 

144 Курсова робота К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

0,8 Якубчак О.М.,  
Ткачук С.А. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1 Водна токсикологія 

 (протокол № 6 від 2.12.2015 р.) 
К.: Олді-Плюс 42,5 Євтушенко М.Ю., 

Дудник С.В. 
 Підручники з грифом МОН 

1 Годівля сільськогосподарських тва-
рин (лист від 25.03.2014 р. №1/11-
4166) 

К.: ПП «Рута» 27 Ібатуллін І.І.,  
Чигрин А.І.,  
Отченашко В.В.  
та ін. 

2 Аквакультура штучних водойм К.: ПП «Мастер 
Принт» 

40 Андрющенко А.І. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Зоологія хордових  

(протокол № 6 від 01.12.2015 р.) 
 

К.: Центр учбової 
літератури 

30,64 Захаренко М.О.,  
Митяй І.С., 
Курбатова І.М.  
та ін. 

2 Технологія відтворення свиней 
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,0 Повозніков М.Г.,  
Засуха Ю.В., 
Кондратюк В.М. 
та ін. 

3 Аквакультура  
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

24,75 Андрющенко А.І., 
Вовк Н.І. 

4 Основи теорії еволюції. Еволюція гі-
дробіонтів  
(протокол  № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

19,4 Вовк Н.І. 

5 Осетрівництво  
(протокол  № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

39,0 Андрющенко А.І., 
Кононенко Р.В. 

6 Інтенсивні технології в аквакультурі 
(протокол  № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

26,0 Кононенко Р.В., 
Шевченко П.Г., 
Кондратюк В.М.  
та ін. 

7 Рибальство  
(протокол № 6 від 02.12.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

22,2 Шкарупа О.В. 

8 Фізіологія риб 
(протокол № 6 від 2.12.2015 р.) 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

9,0 Євтушенко М.Ю., 
Дудник С.В. 
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 Навчальні посібники з грифом МОН 

1 Костисті та лопатопері риби 
(лист №37-18-1-13/20198 від 
25.10.2012 р.) 

К.: Олді-Плюс 42,5 Шевченко П.Г., 
Пилипенко Ю.В. 

 Типові програми  
1 Економіка рибогосподарських підп-

риємств 
К.: Агроосвіта 1,4 Вдовенко Н.М., 

Шевченко П.Г. 
2 Основи рибоохорони К.: Агроосвіта 1,1 Євтушенко М.Ю., 

Глєбова Ю.А., 
Шевченко П.Г. 

3 Біологічні ресурси гідросфери та їх 
використання 

К.: Агроосвіта 1,1 Євтушенко М.Ю., 
Глєбова Ю.А., 
Шевченко П.Г. 

 Методичні розробки 
1 Робоча програма та методичні реко-

мендації для виконання курсового 
проекту з дисципліни «Технологія 
виробництва продукції свинарства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Засуха Ю.В.,  
Грищенко С.М.,  
Грищенко Н.П. 

2 Методичні рекомендації для вико-
нання курсового проекту з дисциплі-
ни «Індустріальні технології вироб-
ництва продукції свинарства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,6 Засуха Ю.В.,  
Грищенко С.М.,  
Грищенко Н.П. 

3 Конспект лекцій з дисципліни «Інформа-
ційні технології в тваринництві» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,5 Уманець Р.М. 

4 Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Технологія 
виробництва, переробки та зберіган-
ня сільськогосподарської продукції» 
студентами заочної форми навчання 
спеціальності 6.100101 «Енергетика 
сільськогосподарського виробництва 
та електротехнічні системи в АПК»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Ліхтер М.І.,  
Богданова Н.В. 

5 Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Основи тваринництва» 
студентами напряму підготовки  
6.090201 «Водні біоресурси» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Ліхтер М.І.,  
Богданова Н.В. 

6 Основи виробництва та переробки 
продукції тваринництва. Методичні 
вказівки для виконання лаборатор-
них робіт для студентів механіко-
технологічного факультету 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Маценко М.І. 

7 Технологія виробництва продукції 
тваринництва. Методичні вказівки 
для виконання лабораторних робіт 
студентами заочної форми навчання  
ф-ту конструювання та дизайну 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Маценко М.І. 

8 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт із дисципліни 
«Технологія виробництва продукції 
тваринництва» для студентів факу-
льтету конструювання та дизайну  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Маценко М.І. 

9 Технологія виробництва молока та 
молочних продуктів. Методичні вка-

К.: ТОВ «Інтер-
континенталь-

4,5 Антонюк Т.А. 
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зівки і завдання для студентів спеці-
альності 8.09010201 «Технологія ви-
робництва і переробки продукції 
тваринництва» 

Україна» 
 

10 Технологія м’яса і м’ясних продук-
тів. Методичні вказівки і завдання 
для студентів спеціальності 
8.09010201 «Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва» 

 К.: ТОВ «Інтер-
континенталь-
Україна» 
 

4,5 Антонюк Т.А. 

11 Методичні вказівки та завдання до 
виконання самостійної роботи для 
студентів факультету тваринництва 
та водних біоресурсів з дисципліни 
«Технологія продуктів забою тва-
рин» 

К.: ТОВ «Інтер-
континенталь-
Україна» 
 

4,0 Антонюк Т.А. 

12 Методичні вказівки та завдання до 
виконання курсового проекту з дис-
ципліни «Переробка м’ясної худоби» 
для студентів заочної форми навчан-
ня спеціальності 8.09010201 «Техно-
логія виробництва і переробки про-
дукції тваринництва» 

К.: ТОВ «Інтер-
континенталь-
Україна» 
 

3,0 Антонюк Т.А. 

13 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Технологія виробництва продукції 
тваринництва» для підготовки фахі-
вців ОС «Бакалавр» за напрямом під-
готовки 6.030509 «Облік і аудит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Коропець Л.А. 

14 Робочий зошит для виконання лабо-
раторних робіт з дисципліни «Тех-
нологія виробництва молока та яло-
вичини» 

К.: ТОВ «Інтер-
континенталь-
Україна» 

2,0 Носевич Д.К. 

15 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Моделювання технологічних про-
цесів у тваринництві» зі спеціально-
сті 8.09010201 «Технологія виробни-
цтва і переробки продукції тварин-
ництва» ОС «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,9 Чумаченко І.П. 

16 Конспект лекцій з дисципліни «Тех-
нологія виробництва продукції тва-
ринництва». Частина 3 «Технологія 
виробництва продукції тваринницт-
ва» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологіч-ного 
центру 

17,2 Зламанюк Л.М. 

17 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Технології побічної про-
дукції тваринництва» 

К.: Гордон 7,2 Гончаренко І.В. 

18 Генетика у ветеринарній медицині. 
Робочий зошит. Методичні вказівки 
до виконання лабораторних та само-
стійних робіт студентам ОС «Бака-
лавр» напряму підготовки 6.110100 
«Ветеринарна медицина» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,4 Костенко С.О.,  
Супрун І.О. 
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19 Генетика риб з основами біометрії. 

Робочий зошит. Методичні вказівки 
до виконання лабораторних та само-
стійних робіт студентам ОС «Бака-
лавр» напрям підготовки 6.090201 
«Водні біоресурси та аквакультура» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,8 Костенко С.О., 
Супрун І.О. 

20 Генетика тварин. Робочий зошит. 
Методичні вказівки до виконання 
лабораторних та самостійних робіт 
студентам ОС «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.090201 «Технологія ви-
робництва та переробки продукції 
тваринництва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,9 Костенко С.О.,  
Супрун І.О. 

21 Генетика риб. Навчальний посібник 
до виконання лабораторних робіт з 
розділу «Молекулярні та цитологічні 
основи спадковості» студентам ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.090201 «Водні біоресурси та аква-
культура»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,8 Костенко С.О. 

22 Методичні вказівки для проведення 
навчальної практики для студентів 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,8 Бочков В.М. 

23 Методичні вказівки для проведення 
навчальної практики для студентів 
напряму «Ветмедицина» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 
 

3,6 Бочков В.М. 

24 Методичні вказівки для проведення 
навчальної практики з дисципліни 
«Вступ до фаху». Розділ «Розведення 
тварин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,5 Гетя А.А.,  
Бочков В.М. 

25 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Годівля риб» за напрямом підготов-
ки 6.090201 «Водні біоресурси та ак-
вакультура»  

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

6,3 Кривенок М.Я.,  
Ільчук  І.І., 
Кондатюк В.М. 

26 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Годівля тварин» для студентів на-
пряму підготовки 6.110101 «Ветери-
нарна медицина» СТ 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

12,2 Кривенок М.Я.,  
Ільчук І.І. 

27 Конспект лекцій «Годівля тварин» 
для студентів факультету ветеринар-
ної медицини 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 
 

11 Баланчук І.М. 

28 Зошит для виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Зоологія (зооло-
гія безхребетних)» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 
6.090201 «Водні біоресурси та аква-
культура» 
 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,5 
 

Митяй І.С.,  
Курбатова І.М. 
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29 Зошит для виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Зоологія (зооло-
гія хордових)» для студентів ОКР 
«Бакалавр» напряму 6.090201 «Водні 
біоресурси та аквакультура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

8,0 
 

Митяй І.С.,  
Курбатова І.М. 

30 Ефективність технологічних прийо-
мів утримання хутрових звірів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,19 Повозніков М.Г. 
Шевчук Т.В. 

31 Методичні вказівки для самостійної 
роботи з підготовки лабораторних ро-
біт з дисципліни «Іхтіопатологія» для 
студентів ОКР «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Вовк Н.І. 

32 Методичний матеріал для самостій-
ної роботи до підготовки з дисциплі-
ни «Іхтіопатологія» для студентів  
заочної форми навчання ОКР «Ма-
гістр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,6 Вовк Н.І. 

33 Методичні вказівки для підготовки до 
семінарських занять з дисципліни «Ос-
нови теорії еволюції гідробіонтів»  сту-
дентів ОКР «Магістр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Вовк Н.І. 

34 Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи за дисципліною 
«Технічні засоби в рибництві» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,5 Шкарупа О.В. 

35 Методичні вказівки для самостійної 
підготовки студентів до лаборатор-
них робіт із технологій індустріаль-
ної аквакультури за курсом «Аква-
культура штучних водойм» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,3 Коваленко В.О., 
Шумова В.М. 

36 Конспект лекцій до дисципліни «Ін-
тенсивні технології в аквакультурі» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,6 Кононенко Р.В., 
Кононенко І.С. 

37 Методичні вказівки до дисципліни 
«Моделювання технологічних про-
цесів у рибництві» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,75 Кононенко Р.В.,  
Базаєва А.В.,  
Кононенко І.С. 

38 Методичні вказівки до написання 
курсових проектів з дисципліни «Ін-
тенсивні технології в аквакультурі»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Кононенко Р.В., 
Кононенко І.С. 

39 Методичні вказівки до написання 
курсових проектів з дисципліни 
«Моделювання технологічних про-
цесів у рибництві» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Кононенко Р.В.,  
Базаєва А.В. 

40 Робочий зошит по зоології для сту-
дентів заочної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Смоленський О.О. 

41 Опорний конспект лекцій по зоології К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Смоленський О.О. 

42 Методика досліджень у рибництві. 
Програма навчальної дисципліни пі-
дготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 
напряму 6.090201 «Водні біоресурси 
та аквакультура»  

К.: Агроосвіта 1,6 Євтушенко М.Ю., 
Хижняк М.І.,  
Серебряков В.В.  
та ін. 

43 Зошит з навчальної практики з гід-
робіології 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

3,1 Хижняк М.І.,  
Рудик-Леуська Н.Я. 
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44 Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни 
«Гідробіологія» для підготовки фахі-
вців ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090201 «Водні біоресурси та аква-
культура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

3,8 Хижняк М.І. 

45 Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Охорона водних біоресурсів» для 
студентів  спеціальності 8.09020101 
«Водні біоресурси»  

К.:Вид-во Центр 
учбової літерату-
ри 

10,0 Кірєєва І.Ю. 

46 Методичні вказівки для проведення 
практичних робіт з дисципліни «Те-
оретичні основи рибництва» для 
студентів спеціальності 8.09020101 
«Водні біоресурси» 

К.:Вид-во Центр 
учбової літерату-
ри 

4,5 Кірєєва І.Ю. 

47 Методичні вказівки для проведення 
практичних робіт з дисципліни «Гід-
роекологія» зі спеціальності 
8.09020101 «Водні біоресурси»  

К.:Вид-во Центр 
учбової літерату-
ри 

5 Кірєєва І.Ю. 

48 Акліматизація гідробіонтів. Методи-
чні вказівки до практичних робіт для 
магістрів за спеціальністю 
8.09020101 «Водні біоресурси» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

8 Дудник С.В., 
Глєбова Ю.А. 

49 Зошит для виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Іхтіологія (спеці-
альна)» для студентів ОКР «Бака-
лавр» за напрямом 6.090201 «Водні 
біоресурси та аквакультура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,75 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

50 Робочий зошит для лабораторних і 
самостійних занять з дисципліни «Іх-
тіологія» для студентів заочної форми 
навчання напряму 6.090201 «Водні 
біоресурси та аквакультура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

14,1 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

51 Методичні вказівки для виконання 
самостійної роботи студентами ден-
ної форми навчання з дисципліни 
«Іхтіофауна водойм України» для 
спеціальності 8.09020101 «Водні бі-
оресурси» ОКР «Магістр»  

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,5 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

52 Методичні вказівки для виконання 
самостійної роботи студентами ден-
ної форми навчання з дисципліни 
«Прогнозування вилову риби» для 
спеціальності 8.09020101 «Водні бі-
оресурси» ОКР «Магістр» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

6,25 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

53 Методичні вказівки для виконання 
самостійної роботи студентами ден-
ної форми навчання з дисципліни 
«Іхтіоценологія» для спеціальності 
8.09020101 «Водні біоресурси» ОКР 
«Магістр» 
 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,5 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
54 Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи студентами ден-
ної форми навчання з дисципліни 
«Сучасні методи іхтіологічних дос-
ліджень» для спеціальності 
8.09020101 «Водні біоресурси» ОКР 
«Магістр» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

6,25 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

55 Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи студентами заоч-
ної форми навчання з дисципліни 
«Технології культивування декора-
тивних гідробіоресурсів»: «Тема 1. 
Культивування живих кормів тва-
ринного та рослинного походження» 
для студентів ОКР «Магістр» спеціа-
льності «Водні біоресурси» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

4,7 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

56 Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи студентами ден-
ної та заочної форми навчання з дис-
ципліни «Основи акваріумістики»: 
«Модуль №1. Типи акваріумів і їх 
підготовка до використання» за на-
прямом  (ОКР «Бакалавр») 6.09201 
«Водні біоресурси та аквакультура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,8 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

57 Методичні вказівки до виконання 
курсових робіт з «Технології культи-
вування декоративних гідробіоресу-
рсів» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальності 8.09020101 «Водні бі-
оресурси» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

2,2 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В.,  
Халтурин М.Б. 

58 Робочий зошит для виконання лабо-
раторних і самостійних робіт по іхті-
ології (розділ «Загальна іхтіологія») 
для студентів денної форми нав-
чання за спеціальністю «Водні біоре-
сурси та аквакультура» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологіч-ного 
центру 

4,9 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В. 

59 Робочий зошит для практичних  і са-
мостійних робіт з дисципліни «Ме-
тодики рибогосподарських дослі-
джень» для магістрів денної форми 
навчання за спеціальністю «Водні 
біоресурси» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

3,4 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В. 

60 Робочий зошит для практичних  і са-
мостійних робіт з дисципліни «Ме-
тодики рибогосподарських дослі-
джень» для магістрів заочної форми 
навчання за спеціальністю «Водні 
біоресурси» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

4,12 Шевченко П.Г.,  
Цедик В.В. 

61 Методичні вказівки з дисципліни 
«Гідрологія та метеорологія» за на-
прямом підготовки 6.090 201 «Водні 
біоресурси та аквакультура» ОКР 
«Бакалавр» 
 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

10,5 Глєбова Ю.А 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
 

ФАКУЛЬТЕТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Фітопатологія. Підручник для підго-

товки бакалаврів напряму 6.090101 
«Агрономія» у аграрних ВНЗ II-IV 
рівнів акредитації  
(протокол № 9 від 22.04.2015 р.) 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

38,3 Марков І.Л.,  
Башта О.В.,  
Гентош Д.Т. та ін. 

2 Технологія вирощування і викорис-
тання організмів у біологічному за-
хисті рослин   
(протокол № 5 від 02.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

30 Стефановська Т.Р., 
Кава Л.П., 
Томчак А. 

3 Біоінженерія 
(протокол № 10 від 27.05.2015 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 

31,25 Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Коломієць Ю.В. 

4 Безпека життєдіяльності.  Навчаль-
ний посібник для студентів вищих 
закладів освіти України І-ІV р.а. в 
галузі знань «Природничі науки»   
(протокол № 6 від 30.11.2015 р.) 

К: К.: «ЦП «Ком-
принт» 

18 Піскунова Л.Е., 
Прилипко В.А. 

 Підручники з грифом МОН 
1 Біотехнологія. Частина I. Сільсько-

господарська біотехнологія.  
(Лист №1/11-10174 від 8.07.2013 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 

25,0 Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Коломієць Ю.В., 
Антіпов І.О. 

2 Моніторинг шкідників сільськогос-
подарських культур (Лист №37-128-
13/18790 від 10.12.2014 р.) 

К.: Агроосвіта 19 Довгань С.В.,  
Доля М.М.,  
Борзих О.І.  
та ін.  

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1 Хвороби насіння сільськогосподар-

ських культур. Навчальний посібник 
для підготовки магістрів напряму 
8.09010501 «Захист рослин»  
(протокол № 3 від 30.09.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

21,8 Кирик М.М.,  
Піковський М.Й., 
Азаікі С. 

2 Terminology in general mycology and 
plant pathology. Навчальний посібник 
для підготовки бакалаврів напряму 
6.09010501 «Захист рослин» (прото-
кол № 4 від 26.11.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,5 M.M.Kyryk,  
S. Azaiki,  
M.Y. Pikovskyi 

3 Родентологія. Навчальний посібник 
для підготовки бакалаврів напрямку 
6.09010501 «Захист рослин» 
(протокол №4 від 30.10.2015 р.)  

К.:«Аграрна осві-
та» 

25 Бондарева Л.М. 

4 Екологічні біотехнології: теорія і 
практика  
(протокол №  10 від 27.05.2015 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД». 

15,9 
 
 

Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Іванова Т.В. 

5 Основи біорізноманіття: теорія і 
практика  
(протокол №  10 від 27.05.2015 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 

8,0 Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Ліханов А.Ф. 

6 Industrial biotechnology: Lab manual 
(протокол №  10 від 27.05.2015 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 

15,38 Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Бородай В.В. 
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Прізвище та 

ініціали авторів 
7 Навчальний посібник для самостій-

ної роботи з дисципліни «Біологія-
ІІ» (протокол № 6 від 02.12.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,1 Гайченко В.А. 

8 Сlass Book of Agricultural Entomology 
(протокол № 11 від 20.06.2014р.) 

Житомир: Рута 20 Стефановська Т.Р., 
Кучеровська С.,  
Підліснюк В.Г. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Практикум із основ наукових дослі-

джень у захисті рослин, перероблене 
і доповнене для підготовки бакалав-
рів напряму 6.09010501 «Захист 
рослин»  (лист від 01.12.2011 р. 
№ 1/11-11239) 

К: Agrar Media 
Group  

16,4 Марков І.Л.,  
Пасічник Л.П.,  
Гентош Д.Т 

2 Технологія вирощування і викорис-
тання організмів у біологічному за-
хисті рослин (Лист від 18.09.2013 р. 
№ 1/11-14182 ) 

К.: НМЦ «Агроо-
світа» 

21. Стефановська Т.Р., 
Кава Л.П.,  
Підліснюк В.Г. 

3 Практикум з основ наукових дослі-
джень у захисті рослин (Лист 
№ 1/11-11239 від 01.12.2011 р.) 

К.: АграрМедіаГ-
руп 

20 Марков І.П.,  
Пасічник Л.П.,  
Гентош Д.Т. 

4 Ентомологія У друці 17,5 Плиска М.М.,  
Пасічник Л.П. 

5 Біотехнологія. Практикум. Частина I. 
Сільськогосподарська біотехнологія» 
(Лист №1/11-10193 від 17.06.2013 р.) 

Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД»  

12,5 Кляченко О.Л.,  
Мельничук М.Д., 
Коломієць Ю.В., 
Антіпов І.О. 

6 Загальна екологія (вид 3-тє) (лист 
№1/11-4015 від 20.02.2014 р.) 

К.: Олді-Плюс 17,3 Соломенко Л.І.,  
Боголюбов В.М. 

7 Геохімія довкілля (лист № 1/11-
19280 від 08.12.2014 р.) 

Ніжин: ПП Лисе-
нко М.М. 

25,2 Тверезовська Н.Т.,  
Євпак І.В., 
Павлюк С.Д. та ін.  

 Навчальні посібники з грифом МАП 
1 Пестициди і технічні засоби їх засто-

сування. Для підготовки  бакалаврів 
напрямку 6.09010501 «Захист рос-
лин» та магістрів напряму 
8.09011501 «Захист рослин» 

Харків: 
«Майдан» 

30 Жеребко В.М. 

 Типові програми 
1 Патологія насіння сільськогосподар-

ських культур. Програма (орієнтов-
на) навчальної дисципліни підготов-
ки здобувачів ОР «Магістр» із спеці-
альності 8.09010501 «Захист рослин»  

К.: «Агроосвіта» 0,75 Кирик М.М.,  
Піковський М.Й.,  
Туренко В.П. 

2 Патологія комах. Програма (орієнто-
вна) навчальної дисципліни підгото-
вки здобувачів ОС «Магістр» із спе-
ціальності 8.09010501 «Захист рослин»  

К.: «Агроосвіта» 1,2 Стефановська Т.Р., 
Кава Л.П.,  
Лікар Я.О.,  
Євтушенко М.Д. 

3 Технологія вирощування і викорис-
тання організмів у біологічному за-
хисті рослин. Програма (орієнтовна) 
навчальної дисципліни підготовки 
здобувачів ОКР «Магістр» із спеціа-
льності 8.09010501 «Захист рослин»  

К.: «Агроосвіта» 1,3 Стефановська Т.Р., 
Кава Л.П.,  
Євтушенко М.Д. 
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Прізвище та 

ініціали авторів 
4 Сільськогосподарська ентомологія. 

Програма (орієнтовна) навчальної 
дисципліни для підготовки здобува-
чів ОКР «Бакалавр» спеціальності 
«Захист рослин»  

К.:«Агроосвіта»  
 

1,6 Лікар Я.О.,  
Кава Л.П.,   
Стефановська Т.Р. 
та ін.  

5 Робоча програма з дисципліни «За-
гальна мікробіологія» для фахівців 
ОКР «Бакалавр» за напрямом підго-
товки 6.051401 «Біотехнологія» у 
ВНЗ 3-4 рівнів акредитації  

К.: «Агроосвіта»  Кошевський І.І., 
Феделеш- Гладе-
нець М.І. 

6 Програма навчальної дисципліни 
«Мікроскопічні методи досліджень в 
мікробіології та молекулярній біоло-
гії»  

К.: «Агроосвіта»  Кошевський І.І., 
Феделеш- Гладе-
нець М.І. 

7 Програма «Мікробіологічні препара-
ти, технологія біосинтезу та їх вико-
ристання у сільському господарстві»  

К.: «Агроосвіта»  Кошевський І.І., 
Феделеш- Гладе-
нець М.І. 

8 Соціальна екологія К.: «Агроосвіта» 1,5 Соломенко Л.І., 
Боголюбов В.М., 
Рідей Н.М. та ін. 

9 Екологія людини К.: «Агроосвіта» 1,5 Димань Т.М. 
 Методичні розробки 

1 Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторних робіт із дисципліни 
«Патологія насіння сільськогоспо-
дарських культур» для студентів спе-
ціальності 8.09010501 «Захист рос-
лин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,1 Піковський М.Й. 

2 Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт із дисципліни «Фі-
топатологія» для студентів напряму 
6.090101 «Агрономія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,0 Піковський М.Й.,  
Кирик М.М.,  
Ретьман М.С. 

3 Методичні рекомендації до самос-
тійної роботи з дисципліни «Фітопа-
тологія» для студентів напряму 
6.090101 «Агрономія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,3 Піковський М.Й. 

4 Методологія та організація наукових 
досліджень у захисті рослин для сту-
дентів спеціальності 8.09010501 «За-
хист рослин» 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

10,4 Гентош Д.Т.,  
Пасічник Л.П., 
Марков І.Л. та ін.  

5 Методичні рекомендації для прове-
дення лабораторних занять із загальної 
мікології для студентів спеціальності 
6.090105 «Захист рослин»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,6 Кирик М.М.,  
Башта О.В.,  
Ретьман М.С. 

6 Методологія та організація наукових 
досліджень у захисті рослин 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

10,4 Гентош Д.Т.,  
Пасічник Л.П. 

7 Застосування йодіс-концентрату в 
ентомологічних технологіях та  захи-
сті рослин. Науково-методичні реко-
мендації для спеціалістів агропроми-
слових підприємств, захисту рослин, 
ентомологів   
 

К.: ДДП «Експо-
Друк»  

2 Мороз М.С.,   
Максін В.І. 



№ 
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Прізвище та 
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8 Застосування сполук та їх сумішей з 

деякими наноаквацитратами в біоло-
гічному захисті рослин. Науково-
методичні рекомендації для спеціалі-
стів агропромислових підприємств, 
захисту рослин, ентомологів  

К.: ДДП «Експо-
Друк» 
 

2 Мороз М.С.,   
Максін В.І.,  
Каплуненко В.Г., 
Линник В.О. 
 

9 Моніторинг шкідників с-г культур: 
Обробка первинних даних обліку 
шкідливих організмів сільськогоспо-
дарських культур. Науково-
методичні рекомендації для спеціалі-
стів агропромислових підприємств, 
захисту рослин 

К.: ДДП «Експо-
Друк»  
  

1,2 Мороз М.М. 
 

10 Прогноз шкідників с-г культур. Об-
ладнання та прилади для обрахунку 
шкідників сільськогосподарських  
культур. Науково-методичні рекоме-
ндації для спеціалістів агропромис-
лових підприємств, захисту рослин, 
ентомологів  

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

1,8 Мороз М.М. 

11 Моніторинг шкідників с-г культур. 
Лабораторні роботи з моніторингу 
шкідливих фітофагів. Методичні ре-
комендації до виконання самостій-
них робіт 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8 Мороз М.С.,  
Доля М.М. 

12 Біологічний захист рослин. Методи-
чні рекомендації для вивчення біоло-
гічного захисту рослин 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,3 Ющенко Л.П., 
Шейко Я. 

13 Науково практичні рекомендації 
«Технологія вирощування, первинні 
ланки насінництва та заходи підви-
щення насіннєвої продуктивності со-
ртів і гібридів огірка у відкритому 
грунті» 

Типографія 
м.Чернігів 

1,6 Горган М.Д.,  
Горган Н.О. 

14 Методологія та організація наукових 
досліджень у захисті рослин 

К.: В-во «Гліф-
Медіа» 

10,4  Гентош Д.Т.,  
Пасічник Л.П. 

15 Методичні рекомендації «Сільсько-
господарська акарологія» для підго-
товки бакалаврів напрямку 
6.09010501 «Захист рослин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Бондарева Л.М. 

16 Монографія. Природоохоронний ко-
нтроль культурних фітоценозів (Ін-
тегрований захист рослин) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

27 Вигера С.М. 

17 Методика випробування пестицидів. 
Методичні вказівки для підготовки 
бакалаврів напряму 6.09010501 «За-
хист рослин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Бабич О.А. 

18 Моніторинг нематод. Методичні вказі-
вки для підготовки магістрів напряму 
8.09011501 «Захист рослин»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Бабич А.Г. 

19 Методичні вказівки для підготовки 
магістерської роботи для слухачів 
магістратури за напрямом 0514 «Біо-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,25 Кляченко О.Л.,  
Ліханов А.Ф., 
Іванова Т.В. 
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ініціали авторів 
технологія» зі спеціальності 8.051401 
«Біотехнологія» в аграрних ВНЗ ІІІ-
IV р.а. 

20 Методичні вказівки для підготовки 
магістерської роботи для слухачів 
магістратури за напрямом підготовки 
0514 «Біотехнологія» зі спеціальнос-
ті 8.051401 «Біотехнологія» в аграр-
них ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,25 Кляченко О.Л.,  
Ліханов А.Ф., 
Іванова Т.В. 

21 Методичні вказівки для підготовки 
бакалаврської роботи для студентів  
за напрямом підготовки 6.051401 
«Біотехнологія» в аграрних ВНЗ  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,06 Кляченко О.Л.,  
Дрозд П.Ю. 

22 Методичні вказівки для підготовки 
бакалаврської роботи для студентів  
заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.051401 «Біотехнологія» в 
аграрних ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,06 Кляченко О.Л., 
Дрозд П.Ю. 

23 Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Біомаркетинг 
біотехнологічної продукції» студен-
тами ОС «Магістр» зі спеціальності 
8.051401 «Біотехнологія» в аграрних 
ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,56 Кляченко О.Л.,  
Бородай В.В. 

24 Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Біомаркетинг біотехно-
логічної продукції» студентами ОС 
«Магістр» заочної форми навчання зі 
спеціальності 8.051401 «Біотехноло-
гія» в аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів ак-
редитації 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,44 Кляченко О.Л.,  
Бородай В.В. 

25 Процеси та апарати біотехнологіч-
них виробництв. Частина 1. Процеси 
біотехнологічних виробництв. Коро-
ткий курс лекцій для студентів ден-
ної форми навчання аграрних ВНЗ 
III-IV р.а. з напряму 6.051401 «Біоте-
хнологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7 Бабицький А.І., 
Дрозд П.Ю. 

26 Молекулярна діагностика та іденти-
фікація вірусу некротичного пожов-
тіння жилок буряку  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,5 Антіпов І.О.,  
Гринчук К.В 

27 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Діагностика та ідентифі-
кація ГМО. ДНК-паспорти-зація» 
(самостійне опрацювання) 

К.: Видавництво 
українського фі-
тосоціологічного 
центру 

1,6 Лісовий М.М., 
Антіпов І.О. 

28 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Діагностика та ідентифі-
кація ГМО. ДНК-паспорти-зація» 
(лабораторні роботи) 

К.: Видавництво 
українського фі-
тосоціологічного 
центру 

1,4 Лісовий М.М., 
Антіпов І.О. 

29 Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Діагностика та ідентифі-
кація ГМО. ДНК-паспортизація» 
(конспект лекцій) 

К.: Видавництво 
українського фі-
тосоціологічного 
центру 

2,9 Лісовий М.М., 
Антіпов І.О. 
Кириленко Ю.С. 
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30 Конспект лекцій з дисципліни «При-

кладна генетика з основами цитоло-
гії» для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальності «Екологічна біотехно-
логія та біоенергетика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,8 Патика М.В.,  
Колодяжний О.Ю. 

31 Конспект лекцій з дисципліни «Біо-
безпека та біоетика» для студентів 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.05140105 «Екологічна біотехноло-
гія та біоенергетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Патика М.В.,  
Колодяжний О.Ю. 

32 Конспект лекцій з дисципліни «По-
пуляційна генетика» для студентів 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.05140105 «Екологічна біотехноло-
гія та біоенергетика»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,6 Патика М.В.,  
Колодяжний О.Ю. 

33 Вивчення біотехнологічних процесів 
та апаратів для виробництва мікробі-
ологічних препаратів  і оцінки їх 
якості.(методичні рекомендації ) для 
студентів ОКР «Магістр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Таргоня В.С., 
Лісовий М.М.,  
Кошевський І.І. 

34 Біотехнологічні  процеси та апарати 
для виробництва мікробіологічних 
препаратів захисту рослин, методи 
визначення основних показників 
процесу та якості отриманого мікро-
біопрепарату (методичні вказівки 
щодо виконання лабораторних робіт)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,2 Таргоня В.С.,  
Лісовий М.М. 
Кошевський І.І. 

35 Зошит для лабораторних робіт з дис-
ципліни мікробіологія. Навчальне 
видання перероблене та доповнене 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Феделеш М.І.,  
Кошевський І.І. 

36 Методичні вказівки до проведення 
лабораторних робіт із загальної мік-
робіології для студентів напряму 
6.090105 «Захист рослин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,7 Кошевський І.І., 
Феделеш М.І. 

37 Мікробіологія. Методичні вказівки 
щодо самостійної роботи для студен-
тів заочників  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Кошевський І.І., 
Феделеш М. І. 

38 Методичні вказівки до навчання ди-
сципліни «Загальна мікробіологія» 
(Конспект лекцій) для підготовки 
фахівців напряму 0929 «Біотехноло-
гія» зі спеціальності 6.051401 «Біо-
технологія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Кошеський І.І., 
Феделеш М. І. 

39 Комплекс навчально-методичних ма-
теріалів з курсу «Екологія біологіч-
них систем (екологія мікроорганіз-
мів)» для студентів напряму підгото-
вки 6.040106 «Екологія охорона на-
вколишнього середовища та збалан-
соване природокористування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 
 

Феделеш М.І. 

40 Комплекс навчально-методичних ма-
теріалів з курсу «Мікробіологія » для 
студентів напрям підготовки 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Феделеш М.І. 
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6.090103 «Лісове та садово-паркове 
господарство»  

41 Методичні вказівки до проведення 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Мікробіологія» для студентів спеці-
альності «Агрономія» 

Житомир  4,6 Іващенко І.В.,  
Феделеш М.І. 

42 Конспект лекцій із навчальної дис-
ципліни «Мікробіологія», напрям пі-
дготовки «Лісове і садово-паркове 
господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,0 Феделеш М.І. 

43 Methodical instructions for carring out 
laboratory work on general microbiol
gy for the students of biotechnological 
specialities (ecology and Environmen
al protection» and Biotechnology)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Koshevsky I.I.,  
Fedelesh M.I. 

44 Algae and Cyanobacteria. Methodical 
instructions for carrying out laboratory 
work on gebneral microbiology for the 
students of biotechnological specialities 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Koshevsky I.I.  

45 Methodical instructions for carring out 
laboratory work on general microbiol
gy for the students of biotechnological 
specialities (ecology and Environmen
al protection and Biotechnology)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Стародуб М.Ф. 

46 Методичні рекомендації з проведен-
ня практичних робіт «Основи ГІС» 

Херсон: Грінь 
Д.С. 

2 Горбатенко А.А. 

47 Методичні рекомендації з проведен-
ня практичних робіт «Геоінформа-
ційний моніторинг» 

Херсон: Грінь 
Д.С.  

2 Горбатенко А.А., 
Хітренко Т.Ф. 

48 Управління та контроль якості сіль-
ськогосподарської продукції 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12 Рибалко Ю.В.,  
Пузир Т.М., 
Ященко Л.Д. 
 

49 Методичні рекомендації для прове-
дення лабораторних робіт із дисцип-
ліни «Техноекологія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Бережняк Є.М. 

50 Робочий зошит з дисципліни «Охо-
рона навколишнього середовища 
(Екологічна паспортизація територій 
і підприємств)» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,5 Строкаль В.П. 

51 Курс лекцій з дисципліни «Екологіч-
ний моніторинг і паспортизація зе-
мель» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,4 Строкаль В.П. 

52 Екологічна паспортизація територій 
агросфери 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

15 Строкаль В.П. 

53 Екологія міських екосистем К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25 Чайка В.М.,     
Рубежняк І.Г.,  
Міняйло А.А. 

54 Агроекологія К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25 Чайка В.М.,     
Рибалко Ю.В.,  
Міняйло А.А. 
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55 Екологічне управління та політика Херсон:  

Грінь Д.С. 
18 Шофолов Д.Л.  

56 Державне екологічне управління Херсон:  
Грінь Д.С. 

15 Шофолов Д.Л.  

57 Міжнародна екологічна політика Херсон: Грінь Д.С. 
 

16 Шофолов Д.Л.  

58 Монографія: «Формування профе-
сійно-практичної компетентності 
фахівців з управління природокорис-
туванням в агросфері» 

Херсон: Грінь Д.С. 10 Рідей Н.М.  

59 Environmental Audit and Inspection: 
Manual for calculation self-study task 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Білєра Н.М.  

60 Ecology: Guidelines for practical and 
laboratory work for students 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Білєра Н.М.  

61 ОНС «Збереження біорізноманіття» К.: Видавництво 
ТОВ Аграр Медіа 
Груп 

4 Чайка В.М.,  
Міняйло А.А. 

62 Наукові основи адаптації і стійкості 
агроценозів до глобальних змін клі-
мату 

К.: Видавництво 
ТОВ Аграр Медіа 
Груп 

3 Чайка В.М.,  
Міняйло А.А. 

63 Рекомендації з системи екологічної 
оцінки ентомологічного біорізнома-
ніття комах-хортобіонтів в агроцено-
зах різних грунтово кліматичних зо-
нах України 

К.: Видавництво 
ТОВ Аграр Медіа 
Груп 

3 Чайка В.М.,  
Міняйло А.А. 

64 Курсу лекцій із дисципліни «Моні-
торинг екологічної та техногенної 
безпеки» 

Херсон: Грінь Д.С. 11 Рідей Н.М.,  
Горбатенко А.А. 

65 Курсу лекцій із дисципліни  «Ком-
п’ютерний еколого-економічний мо-
ніторинг» 

Херсон: Грінь Д.С. 5 Рідей Н.М.,  
Горбатенко А.А. 

66 Курс лекцій з дисципліни «Екосис-
темологія» 
 

Херсон: Грінь Д.С. 8,75 Горбатенко А.А. 

67 Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Екосистемологія» 

Херсон: Грінь Д.С. 4 Горбатенко А.А. 

68 Методичні рекомендації до виконан-
ня самостійної роботи з дисципліни 
«Екосистемологія» 

Херсон: Грінь Д.С. 2 Горбатенко А.А. 

69 Курс лекцій з дисципліни «Систем-
ний аналіз якості довкілля» 

Херсон: Грінь Д.С. 7 Горбатенко А.А. 

70 Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Системний аналіз якос-
ті довкілля» 

Херсон: Грінь Д.С. 5 Горбатенко А.А. 

71 Методичні рекомендації до виконан-
ня самостійної роботи з дисципліни 
«Системний аналіз якості довкілля» 

Херсон: Грінь Д.С. 2 Горбатенко А.А. 

72 Курс лекцій з дисципліни «Моніто-
ринг екологічної та технобезпеки» 

Херсон: Грінь Д.С. 11 Горбатенко А.А. 
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73 Методичні рекомендації до виконан-

ня лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Моніторинг екологічної 
та технобезпеки» 

Херсон: Грінь Д.С. 
 

3 Горбатенко А.А. 

74 Методичні рекомендації до виконан-
ня самостійної роботи з дисципліни 
«Моніторинг екологічної та технобе-
зпеки» 

Херсон: Грінь Д.С. 
 

4 Рідей Н.М.,  
Горбатенко А.А. 

75 Методичні рекомендації для вивчен-
ня дисципліни «Моніторинг екологі-
чної та технобезпеки». Модуль 1 
(Сучасні системи моніторингу до-
вкілля) 

Херсон: Грінь Д.С. 4 Горбатенко А.А. 

76 Методичні рекомендації для вивчен-
ня дисципліни «Моніторинг екологі-
чної та технобезпеки». Модуль 2 
(Геоінформаційний моніторинг до-
вкілля) 

Херсон: Грінь Д.С. 
 

4,38 Горбатенко А.А. 

77 Курс лекцій з дисципліни «Екологіч-
ний контроль і безпека» 

Херсон: Грінь Д.С. 7 Горбатенко А.А. 

78 Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Екологічний контроль і 
безпека» 

Херсон: Грінь Д.С. 
 

6,13 Рідей Н.М.,  
Горбатенко А.А. 

79 Методичні рекомендації до виконан-
ня самостійної роботи з дисципліни 
«Екологічний контроль і безпека» 

Херсон: Грінь Д.С. 2 Горбатенко А.А. 

80 Курс лекцій із дисципліни «Топо-
графія із основами картографії (кар-
тографічні методи в екології) » 
 

Херсон: Грінь Д.С. 3 Горбатенко А.А. 

81 Методичні рекомендації з проведен-
ня практичних робіт із дисципліни 
«Топографія із основами картографії 
(картографічні методи в екології)» 
 

Херсон: Грінь Д.С. 3 Горбатенко А.А. 

82 Курс лекцій із дисципліни «Основи 
ГІС технологій» 

Херсон: Грінь Д.С. 6 Горбатенко А.А. 

83 Статистичні методи в екологічних 
дослідженнях 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,5 Боголюбов В.М., 
Гайченко В.А. 

84 Навчальний посібник для самостій-
ного вивчення дисципліни «Цивіль-
ний захист» для студентів ОКР «Ма-
гістр» спеціальностей 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього 
природного середовища», 
8.04010604 «Екологічний контроль 
та аудит» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

18,75 Кудрявицька А.М.,  
Ракоїд О.О. 

85 Методичні вказівки з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» для вико-
нання практичних робіт для студен-
тів ОКР «Бакалавр» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,3 Піскунова Л.Е. 
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86 Науково-методичні рекомендації 

«Біотестування нанопрепаратів з 
врахуванням особливостей їх впливу 
на нецільові об’єкти природних еко-
систем»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Макаренко Н.А., 
Бондарь В.І., 
Сальнікова А.В., 
Рудніцька Л.В. 

87 Практичні роботи з дисципліни 
«Екологія біологічних систем» за 
напрямом 6.040106 «Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та 
збалансоване природокор-ня»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Макаренко Н.А., 
Бондарь В.І., 
Сальнікова А.В., 
Рудніцька Л.В. 

88 Лабораторні роботи з дисципліни 
«Екотоксикологія» за напрямом під-
готовки 6.05140105 «Біотехнологія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Макаренко Н.А., 
Бондарь В.І., 
Сальнікова А.В., 
Рудніцька Л.В. 

89 Практичні роботи з дисципліни  
«Збалансоване природокористуван-
ня» за напрямом підготовки 
6.0401060 «Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансо-
ване природокористування» (навча-
льно-методичні рекомендації)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Макаренко Н.А., 
Бондарь В.І., 
Сальнікова А.В., 
Рудніцька Л.В. 

90 Робочий зошит для вивчення та про-
ведення практичних робіт з дисцип-
ліни безпека життєдіяльності для 
студентів напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансо-
ване природокористування», 
6.020303 «Філологія (переклад)»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Піскунова Л.Є., 
Бондарь В.І. 

91 Оцінка пожежної та інженерної об-
становки.- Методичні рекомендації з 
дисципліни «Цивільний захист» що-
до виконання практичних  робіт для 
студентів ОКР «Магістр» спеціаль-
ностей «Екологія та охорона навко-
лишнього середовища», «Екологічна 
біотехнологія та біоенергетика», 
«Екологічний контроль та аудит», 
«Карантин рослин» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Кудрявицька А.М., 
Ракоїд О.О. 

92 Радіаційний і хімічний захист насе-
лення. Прилади хімічної розвідки і 
хімічного контролю. Методичні ре-
комендації з дисципліни «Цивільний 
захист» щодо виконання практичних  
робіт для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальностей «Екологія та охорона 
навколишнього середовища», «Еко-
логічна біотехнологія та біоенерге-
тика», «Екологічний контроль та ау-
дит», «Карантин рослин» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,1 Ракоїд О.О.,  
Кудрявицька А.М. 

93 Оцінка хімічної обстановки і захист 
населення після аварії на об’єкті з 
викидом НХР. Методичні рекомен-
дації з дисципліни «Цивільний за-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,4 Кудрявицька А.М., 
Ракоїд О.О. 
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хист» щодо виконання практичних  
робіт для студентів ОКР «Магістр» 
спеціальностей «Екологія та охорона 
навколишнього середовища», «Еко-
логічна біотехнологія та біоенерге-
тика», «Екологічний контроль та ау-
дит», «Карантин рослин» 

94 Методичні рекомендації по виконан-
ню лабораторних робіт з дисципліни 
ґрунтознавство 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,2 Павлюк С.Д.,  
Сербенюк Г.А., 
Яценко С.В. 

 

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1. «Soil Science with Elements of  

Geology» для студентів ОКР «Бака-
лавр» напрямів «Агрономія» (прото-
кол № 4 від 30.10.2015 р. ) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

45 Петренко Л. Р.,  
Бережняк М.Ф.,  
Козак В.М.,  
Бережняк Є.М. 

2. Охорона ґрунтів і відтворення їх ро-
дючості. Для підготовки фахівців ОКР 
«Магістр» у ВНЗ III-IV р.а. спеціаль-
ності 8.09010102 «Агрохімія і ґрунто-
знавство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

20 Забалуєв В.О.,  
Балаєв А.Д., 
Веремеєнко С.І. 
та ін.  

3. Ґрунтознавство з основами агрохімії 
(підготовлено до друку)  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

27 Бережняк М.Ф., 
Пасічник Н.А. 

4. Загальна хімія (протокол № 3 від 
30.09.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

16,5 Копілевич В.А. 

 Підручники з грифом МОН 
1. Системи сучасних інтенсивних техно-

логій (лист № 1/11-10891 від 
15.07.2014 р.) 

Вінниця: ФОП Ро-
гальська І.О. 

23,1 Каленська С.М., 
Єрмакова Л.М.,  
Паламарчук В.Д.  

2. Насіннєзнавство та методи визначен-
ня якості насіння сільськогосподарсь-
ких культур (лист № 1/11-10183 від 
30.07.2014 р.) 

Київ 18,6 Каленська С.М.,  
Новицька Н.В.,  
Жемойда В.Л. 
та ін.  

3. Рослинництво  (лист № 1/11-12046 від 
29.07.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

28,2 Каленська С.М.,  
Дмитришак М.Я.,    
Мокрієнко В.А.  
та ін.  

4. Технологія зберігання та переробки 
продукції рослинництва (лист 
№1/11-19110 від 12.12.2014 р.) 

К.: «Агроосвіта» 24,6 ПодпрятовГ.І., 
Рожко В.І., 
Скалецька Л.Ф. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1. Практикум з охорони і відновлення 

родючості ґрунтів  (протокол № 6 від 
2 грудня 2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

22 Забалуєв В.О.,  
Петренко Л.Р., 
Піковська О.В. 

2. «Ґрунтознавство з основами агрохі-
мії» для студентів ОКР «Бакалавр» 
напряму підготовки «Геодезія, кар-
тографія та землеустрій» (протокол 
№ 6 від 2.12.2015 р.) 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25 Бережняк М.Ф., 
Пасічник Н.А. 
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3. Добрива та їх використання К.: Арістей 15,11 Марчук І.У., 

Макаренко В.М., 
Розстальний А.Є. 

4. Діагностика живлення рослин (на роз-
гляді у Вченій раді НУБіП України) 

 15 Марчук І.У., 
Бикіна Н.М., 
Бордюжа Н.П. 

5. Агроекологічна оцінка добрив (на ро-
згляді у Вченій раді НУБіП України) 

 9,38 Ященко Л.А. 

6. Сучасні технології садівництва. (про-
токол № 5 від 25.11.2015р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12 Сіленко В.О. 

7. Способи та технічне  забезпечення 
зберігання плодоовочевої продукції  
(протокол № 10 від 27.05.2015р) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

18,8 Подпрятов Г.І., 
Цвіговський Г.К., 
Тарагоня В.С. та ін.  

8. Біоконверсія відходів К.: «Експодрук» 21,25 Жирнов В.В.,  
Савченко Д.А.,  
Галімова В.М.  
та ін.  

9. Екологічна біотехнологія. Переви-
дання (лист МОН №1/11-16134 від 
13.10.2014 р.) 

К.: «Експодрук» 18 Жирнов В.В.,  
Савченко Д.А.,  
Таргоня В.С.  
та ін.  

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1. Луківництво К.: «Центр учбо-

вої літератури» 
21,81 Демидась Г.І.,  

Козяр О.М.,  
Коваленко В.П.  
та ін.  

2. Карантинні бур’яни   
 

К.: Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 

15,5 Примак І.Д.,  
Косолап М.П.,  
Коваленко В.П. 

3. Analytical  Chemistry (перевидання) Формат 13 Voytenko L.V.,  
Kosmaty V.E.,  
Kopilevich V.А. 
та ін.  

4. Карантинні бур’яни (№ 18-28-13/230 
від 18.02.2011 р.) 

Вінниця 15,5 Примак І.Д.,  
Косолап М.П. 
Коваленко В.П. 

 Типові програми  
1. Сучасні технології садівництва і ви-

ноградарства. Типова програма для 
ОКР «Магістр» «Плодоовочівництво 
і виноградарство» 

 1,5 Сіленко В.О.,  
Гонтар В.Т. 

 Методичні розробки 
1. Біометрія в рослинництві. Робоча про-

грама, методичні вказівки до лабора-
торних занять і самостійної роботи 
студентів за спеціальністю 8.09010101  
«Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Каленська С.М.,  
Гарбар Л.А. 

2. Біометрія. Програма навчальної дис-
ципліни для підготовки фахівців у аг-
рарних ВНЗ III-IV р.а. за спеціальніс-
тю 8.09010101 «Агрономія» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,1 Каленська С.М.,  
Гарбар Л.А.,  
Єрмакова Л.М. 
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3. Рослинництво. Методичні вказівки до 

виконання курсової роботи студента-
ми  агробіологічного факультету за 
напрямом підготовки 6.090101 «Агро-
номія»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Каленська С.М., 
Дмитришак М.Я., 
Нідзельський В.А. 
та ін.    

4. Технічні культури. Методичні вказів-
ки до вивчення дисципліни та завдан-
ня для підготовки до виконання вхід-
ного тестового виду контролю знань 
студентів заочної форми навчання  за 
напрямом підготовки 6.090101 «Агро-
номія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Каленська С.М.,  
Юник А.В.,  
Гарбар Л.А. 
та ін.  

5. Технологія виробництва продукції ро-
слинництва. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 
підготовки до виконання вхідного те-
стового виду контролю знань студен-
тів заочної форми навчання за напря-
мом 6.030601 «Менеджмент» ОКР 
«Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,5 Єрмакова Л.М., 
Гарбар Л.А. 

6. Рослинництво. Методичні поради та 
робочий зошит для виконання лабора-
торно-практичних занять з дисциплі-
ни «Рослинництво» для студентів на-
пряму підготовки 6.090105 «Захист 
рослин» ОКР «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Каленська С.М., 
Дмитришак М.Я., 
Мокрієнко В.А. 
та ін.  

7. Методичні вказівки  до виконання ро-
зрахунків з дисципліни «Програму-
вання врожаїв сільськогосподарських 
культур» для студентів сільськогос-
подарських вузів заочної форми на-
вчання ІІІ-ІV р.а. за напрямом підго-
товки 6.090101 «Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,8 Каленська С.М.,  
Мокрієнко В.А., 
Дмитришак М.Я.  
та ін.  

8. Рослинництво з основами програму-
вання врожаїв сільськогосподарських 
культур. Посібник для студентів зі 
спеціальності 6.090101 «Агрономія» з 
виконання курсового проекту 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,5 Каленська С.М.,  
Нідзельський В.А., 
Дмитришак М.Я.  
та ін.  

9. Методичні вказівки  до виконання ро-
зрахунків з дисципліни «Прогнозу-
вання і програмування врожаїв сіль-
ськогосподарських культур» для сту-
дентів заочної форми навчання аграр-
них ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за напрямом підго-
товки 8.09010101 «Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Каленська С.М.,  
Мокрієнко В.А., 
Дмитришак М.Я.  
та ін.  

10. Рослинництво. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 
підготовки до виконання тестового 
виду контролю знань студентів за на-
прямом підготовки 6.090105 «Захист 
рослин» ОКР «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Каленська С.М., 
Дмитришак М.Я., 
Мокрієнко В.А. 
та ін.  

11. Технологія виробництва продукції ро-
слинництва. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Каленська С.М.,  
Гарбар Л.А., 
Антал Т.В. 
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підготовки до виконання тестового 
виду контролю знань студентів за на-
прямом підготовки 6.030502 «Еконо-
мічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» 

та ін.  

12. Робоча програма навчальної практики 
з дисципліни «Технологія виробницт-
ва продукції рослинництва» для сту-
дентів напряму підготовки 6.030502 
«Економічна кібернетика» ОКР «Ба-
калавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Каленська С.М.,  
Гарбар Л.А., 
Антал Т.В. 
та ін.  

13. Методичні рекомендації з підготовки 
бакалаврських робіт студентами ОКР 
«Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.090101«Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Каленська С.М.,   
Єрмакова Л.М.,  
Новицька Н.В. 

14. Методичні рекомендації з підготовки 
бакалаврських робіт студентами ОКР 
«Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.090101 «Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Каленська С.М.,  
Єрмакова Л.М.,  
Новицька Н.В. 

15. Методичні рекомендації з підготовки 
магістерських робіт студентами ОКР 
«Магістр» спеціальності 8.09010101 
«Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Каленська С. М.,   
Єрмакова Л. М., 
Дмитришак М.Я. 
 та ін.  

16. Технологія виробництва продукції ро-
слинництва. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 
підготовки до вхідного тестового кон-
тролю знань студентами заочної фор-
ми навчання з напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємниц-
тва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Новицька Н.В.,  
Гарбар Л.А.,  
Єрмакова Л.М. 
 та ін.  

17. Рослинництво з основами програму-
вання врожаїв сільськогосподарських 
культур. Методичний посібник до ви-
конання курсового проекту для студе-
нтів ВНЗ за напрямом підготовки 
6.090101 «Агрономія» з ознаками 
спеціальності «Селекція і генетика с.-
г. культур» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Каленська С.М.,  
Нідзельський В.А., 
Новицька Н.В. 

18. Methodological guidance for course 
«crop production» for bachelors training 
in speciality 6.080101«Сartography, 
geodesy and land management» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,3 Kalenska S.M.,  
Novictska N.V., 
Kachura I.V. 

19. Технологія виробництва продукції ро-
слинництва. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 
підготовки до вхідного тестового кон-
тролю знань студентами заочної фор-
ми навчання з напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та зе-
млеустрій» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Каленська C.М.,  
Новицька Н.В.,  
Карпенко Л.Д.  
та ін.  

20. Рослинництво. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та завдання для 
підготовки до вхідного тестового кон-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,0 Каленська C.М.,  
Новицька Н.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
тролю знань студентами заочної фор-
ми навчання з напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» для Бобровиць-
кого НІКП 

21. Робочий зошит «Визначення якості 
насіння» для студентів ОКР «Бака-
лавр» 6.090101 «Агрономія» та «Се-
лекція і генетика» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Каленська С.М.,  
Новицька Н.В.,  
Карпенко Л.Д. 

22. Методи визначення якості насіння 
сільськогосподарських культур. Робо-
чий зошит до вивчення дисципліни 
«Насіннєзнавство» для спеціальності 
8.09010101 «Агрономія 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Каленська С.М.,  
Новицька Н.В.,  
Карпенко Л.Д. 

23. Рослинництво. Методичний посібник 
до виконання курсового проекту для 
студентів вищих навчальних закладів 
заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.090101 «Агрономія» для 
Бобровицького НІКП 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Каленська C.М.,  
Новицька Н.В. 

24. Методичні рекомендації до виконання 
самостійної роботи студентами спеці-
альності 8.09010101 «Агрономія» за 
темою «Планування досліджень у ро-
слинництві» з дисципліни «Біометрія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,9 Каленська C.М., 
Гарбар Л.А. 

25. Землеробство. Методичні вказівки 
до вивчення дисципліни, виконання 
лабораторно-практичних робіт, скла-
дання іспиту студентами аграрних 
ВНЗ III–IV р.а. за програмою літньо-
го семестру, ліквідації академічної 
різниці, екстернатної форми навчан-
ня 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Рожко В.М.,  
Карпенко О.Ю. 

26. Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Землеробство» напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» для студентів аграрних 
ВНЗ III–IV р.а. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,6 Рожко В.М.,  
Карпенко О.Ю., 
Кротінов О.П. 

27. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи «Розробка та обґру-
нтування оптимальної системи конт-
ролювання бур’янового компоненту 
в польових агрофітоценозах» для 
студентів факультету захисту рослин 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,9 Косолап М.П.,  
Іванюк М.Ф.,  
Дудченко В.М. 

28. Методичні вказівки до виконання 
розрахункових робіт за темою «Роз-
робка системи контролювання за-
бур’яненості посівів в польовій сіво-
зміні» для студентів агробіологічно-
го факультету 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,9 Косолап М.П.,  
Іванюк М.Ф.,  
Дудченко В.М. 

29. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи на тему «Характе-
ристика бур’янового угруповання та 
розробка системи їх контролювання 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,2 Косолап М.П.,  
Бабенко А.І. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
в польових агрофітоценозах» для 
студентів заочного відділення факу-
льтету захисту рослин 

30. Методичні вказівки для вивчення 
дисципліни «Землеробство» нап-
ряму 6.090105 «Захист рослин» для 
студентів аграрних ВНЗ III–IV р.а. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,4 Рожко В.М.,  
Карпенко О.Ю., 
Кротінов О.П. 

31. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Зем-
леробство» на тему «Агроекономічне 
обґрунтування та проектування сис-
теми сівозмін у господарстві» студе-
нтами ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090101 «Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,2 Танчик С.П.,  
Манько Ю.П.,  
Іванюк М.Ф  
та ін.  

32. Основи загальної хімії. Лаборатор-
ний практикум та завдання для само-
стійної роботи для студентів напря-
мів 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10,8 Антрапцева Н.М., 
Кочкодан О.Д.,  
Солод Н.В. 

33. Загальна та неорганічна хімія. На-
вчально-методичний посібник для 
студентів напрямів «Харчові техно-
логії та інженерія», 6.090102 «Тех-
нологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва», 6.090201 
«Водні біоресурси і аквакультура» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,6 Антрапцева Н.М., 
Кочкодан О.Д. 

34. Аналітична хімія. Робочий зошит з 
основами теорії для студентів на-
пряму 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,9 Антрапцева Н.М., 
Кочкодан О.Д.,  
Пономарьова І.Г. 

35. Хімія. Лабораторний практикум з 
основами теорії для студентів на-
прямів 6.050503 «Машинобудуван-
ня», 6.070101 «Транспортні техноло-
гії», 6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання АПВ», 6.060101 «Будів-
ництво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,1 Антрапцева Н.М., 
Жила Р.С. 
 

36. Хімія з основами електрохімії. Лабо-
раторний практикум та тестові за-
вдання для самостійної роботи сту-
дентів напрямів 6.100101 «Енергети-
ка та електротехнічні системи в 
АПК», 6.050202 «Автоматизація та 
компютерно-інтегровані технології» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,4 Антрапцева Н.М., 
Жила Р.С. 
 

37. Методичні рекомендації до вико-
нання самостійної роботи з дисцип-
ліни «Овочівництво» для підготовки 
фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090101 «Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,6 Бобось І.М. 

38. Методичні вказівки до самостійної 
підготовки з дисципліни «Сортовив-
чення овочевих культур» для підго-
товки ОКР «Магістр» зі спеціальнос-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Бобось І.М. 
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з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
ті 8.09010104 «Плодоовочівництво і 
виноградарство» 

39. Методичні вказівки для самостійної 
роботи в навчальному електронному 
курсі та виконання курсової роботи з 
дисципліни «Сучасні технології ово-
чівництва відкритого ґрунту» для 
магістрів із спеціальності 8.130103  
«Плодоовочівництво і виноградарст-
во» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13 Кутовенко В. Б. 

40. Овочівництво Робочий зошит для 
лабораторних і самостійних занять 
студентам напряму 6.090101 «Агро-
номія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4.5 Бобось І.М., 
Федосій І.О. 

41. Грибівництво. Методичні вказівки 
для виконання лабораторних робіт 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Цизь О.М. 

42. Технології закритого ґрунту. Мето-
дичні вказівки та завдання для само-
стійної роботи для студентів напря-
мку 6.090101 «Агрономія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Шеметун О.В., 
Гаврись І.Л. 

43. Моделі технологічного управління в 
агрохімсервісі (курс лекцій). Мето-
дичні вказівки до вичення дисциплі-
ни для ОКР «Магістр» зі спеціально-
сті «Агрохімія і ґрунтознавство» за-
очної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,7 Логінова І.В., 
Бордюжа Н.П., 
Слюсар О.В. 
 

44. Управління якістю продукції рос-
линництва. Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни для студентів 
ОКР «Бакалавр» напрямку «Агроно-
мія» зі спеціальності «Агрономія» 
заочної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,3 Марчук І.У., 
Бикіна Н.М., 
Бордюжа Н.П. 

45. Basic of agrochemical analysis. Manual 
to studying of subject «Agricultural 
chemistry» for students of ECL «Bac
elor» of the Faculty of agricultural m
nagement  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Логінова І.В., 
Бордюжа Н.П. 
 

46. Basic of agricultural chemistry. Manual 
to studying of subject «Agricultural    
chemistry» for students of ECL             
«Bachelor» of the faculty of agricultu
al management  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Логінова І.В., 
Бордюжа Н.П. 
 

47. Програмування врожаю. Методичні 
вказівки до виконання лабораторних 
робіт» для студентів програми підго-
товки ОКР «Бакалавр» за напрямом 
6.090101 «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Пасічник Н.А. 

48. Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Програмування врожаю» 
для студентів програми підготовки 
ОКР «Бакалавр» за напрямом 
6.090101 «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Пасічник Н.А. 
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49. Методичні рекомендації до виконан-

ня лабораторних і практичних робіт 
«Системи технологій. Агрохімія» 
для студентів факультету аграрного 
менеджменту 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Пасічник Н.А. 

50. Таблиці для розробки курсового 
проекту з системи застосування доб-
рив 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,31 Городній М.М., 
Бикіна Н.М., 
СердюкА.Г. та ін.  

51. Система застосування добрив. Мето-
дичні вказівки до виконання курсо-
вої і графічно-розрахункової робіт 
для студентів напряму «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Бикін А.В., 
Марчук І.У., 
Каленський В.П. 
та ін.  

52. Робочий зошит для проходження на-
вчальної практики з технологічних 
дисциплін студентами напряму 
6.090101 «Агрономія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,75 Грищенко О.В., 
Бордюжа Н.П. 

53. Система застосування добрив. Робо-
чий зошит для проходження навча-
льної практики з технологічних дис-
циплін студентами напряму 6.090101 
«Агрономія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,19 Бикін А.В., 
Грищенко О.В., 
Марчук І.У. 

54. Управління умовами живлення в за-
критому ґрунті в умовах краплинно-
го зрошення» для студентів ОКР 
«Магістр» зі спеціальності «Агрохі-
мія та ґрунтознавство» заочної фор-
ми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,81 Бикіна Н.М. 

55. Застосування добрив в лісовому гос-
подарстві. Методичні вказівки до ви-
вчення дисципліни «Застосування 
добрив в лісовому господарстві» для 
підготовки фахівців ОКР «Магістр» 
за спеціальністю «Лісового госпо-
дарства» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,38 Генгало О.М.,  
Слюсар О.В. 

56. Використання добрив в декоратив-
ному садівництві. Методичні вказів-
ки до вивчення дисципліни «Біологія 
росту та мінерального живлення де-
коративних рослин» для підготовки 
фахівців ОКР «Магістр» за спеціаль-
ністю «Садово-паркове господарст-
во» (магістерська програма «Декора-
тивне розсадництво») 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,75 Генгало О.М.,  
Слюсар О.В. 

57. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Су-
часні технології садівництва і виног-
радарства» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,3 Сіленко В.О.,  
Мазур Б.М.,  
Андрусик Ю.Ю. 

58. Робочий зошит до лабораторних за-
нять з дисципліни «Післязбиральна 
доробка та переробка продукції рос-
линництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,2 Рожко В.І., 
Ящук Н.О. 

59. Робочий зошит до лабораторних за-
нять та навчальної практики  з курсу 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,2 Подпрятов Г.І., 
Рожко В.І., 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
«Технологія зберігання та переробки 
продукції рослинництва» для студе-
нтів напрямів «Агрономія», «Захист 
рослин»,  «Економіка підприємств» 
та «Менеджмент» 

Бобер А.В. 
та ін.  

60. Робочий зошит до лабораторних ро-
біт і виконання індивідуальних за-
вдань з дисципліни «Технохімічний 
контроль продукції рослинництва» 
для студентів магістратури спеціаль-
ності 8.09010101 «Агрономія», виро-
бниче спрямування, за магістерсь-
кою програмою «Транспортування, 
зберігання, переробка продукції рос-
линництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,6 Бобер А.В. 

61. Методичні вказівки з вивчення дис-
ципліни «Технологія зберігання та 
переробки продукції рослинництва», 
виконання самостійної роботи та са-
моконтролю знань для студентів на-
пряму підготовки 6.090101 «Агро-
номія» СТН 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,5 Бобер А.В. 

62. Робочий зошит для виконання лабо-
раторних робіт з дисципліни «Тех-
нологія зберігання та переробки про-
дукції рослинництва» для студентів 
напряму підготовки 6.090101 «Агро-
номія» скорочений термін навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Бобер А.В. 

63. Методичні рекомендації щодо про-
ходження навчальної практики та 
проведення розрахунків із післязби-
ральної доробки і зберігання проду-
кції рослинництва з дисципліни «Те-
хнологія зберігання та переробки 
продукції рослинництва» для студе-
нтів денної форми, скороченого тер-
міну навчання напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,6 Бобер А.В. 

64. Методичні рекомендації щодо про-
ходження навчальної практики із ди-
сципліни «Системи технологій: тех-
нологія виробництва та переробки 
продукції рослинництва: технологія 
переробки і зберігання сільськогос-
подарської продукції» для студентів 
денної форми навчання факультету 
«Аграрного менеджменту» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,4 Бобер А.В. 

65. Guidelines for the discipline «Techno
ogy of storage, processing and standa
dization of agricultural products» for 
the students’ training direction «Eco
omics and business» 

«Centre of informa
ion technologies» 

3,25 Gun’ko S.M. 

66. Workbook for Laboratory Classes of 
discipline: «Technology of storage,    

«Centre of informa
ion technologies» 

2,38 Gun’ko S.M. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
processing and standardization of agr
cultural products» direction «Econom
cs and business» 

67. Methodical recommendation to the  
subject «Technology systems of  
production and processing of crop  
production: «Technology processing 
and storage of agricultural products» 
for the students  directions  
«Management» and «Economic» 

«Centre of informa
ion technologies» 

3 Gun’ko S.M. 

68. Workbook for Laboratory Classes of 
discipline: «Technology systems of 
production and processing of crop pr
duction: «Technology processing and 
storage of agricultural products» direc
ions «Management» and «Economic» 

«Centre of informa
ion technologies» 

2,25 Gun’ko S.M. 

69. Методичні рекомендації щодо про-
ходження навчальної практики із ди-
сципліни «Системи технологій: тех-
нологія виробництва та переробки 
продукції рослинництва: технологія 
переробки і зберігання с.г. продук-
ції» для студентів денної форми на-
вчання факультету «Аграрного ме-
неджменту»  

К.: «Центр інфо-
рмаційних техно-
логій» 

6,44 Бобер А.В., 
Гунько C.М. 

70. Guidelines the practical training of di
cipline «Technology systems of prod
c¬tion and processing of crop product
on: «Technology processing and stor
ge of agricultural products» 

«Centre of informa
ion technologies» 

6,13 Gun’ko S.M. 

71. Workbook for laboratory classes from 
discipline «Standardization and quality 
management of planting products» for the 
students direct «Plant protection» 

«Centre of informa
ion technologies» 

6,75 Voytsekhivsky V.І. 

72. Основи стандартизації і метрології. 
Навчально-методичний посібник для 
виконаня самостійної роботи та са-
моконтролю знань студентами на-
пряму «Агрономія» 

К.: «Центр інфор-
маційних техноло-
гій» 

14,81 Войцехівський В.І., 
Кіпаренко І.Г. 

73. Методичні вказівки щодо вивчення 
дисципліни «Стандартизація та пра-
вознавство у захисті рослин», вико-
нання самостійної роботи та самоко-
нтролю знань для студентів заочної 
форми навчання факультету захисту 
рослин 

К.: «Центр інфо-
рмаційних техно-
логій» 

7 Войцехівський В.І., 
Кондратенко Т.М. 

74. Робочий зошит для проходження на-
вчальної практики студентів 4 курсу 
навчання напряму підготовки «Аг-
рономія» (ознаки спеціальності «Аг-
рономія»)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,0 Рожко В.І., 
Завгородній В.М., 
Насіковський В.А. 
та ін.  

75. Робочий зошит для проходження на-
вчальної практики студентів 4 курсу 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Рожко В.І., 
Завгородній В.М., 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
навчання напряму «Агрономія» 
(ознаки спеціальності «Селекція і ге-
нетика с.-г. культур»)  

Насіковський В.А. 
та ін.  

76. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт та проходження 
навчальної практики з дисципліни 
«Технологія зберігання, переробки 
та стандартизації продукції рослин-
ництва» для студентів економічного 
факультету денної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,7 Мацейко Л.М., 
Завадська О.В. 

77. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт та проходження 
навчальної практики з дисципліни 
«Технологія зберігання та переробки 
продукції рослинництва» для студе-
нтів факультету «Аграрного мене-
джменту»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,2 Завадська О.В. 

78. Методичні вказівки для самостійної 
роботи з теоретичного курсу та під-
готовки до лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія зберігання 
та переробки продукції рослинницт-
ва» для студентів агробіологічного 
факультету ОКР «Бакалавр» напряму 
підготовки «Агрономія»  ВП НУБіП 
України «Мукачівський НІКП»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,0 Насіковський В.А., 
Завгородній В.М. 

79. Методичні вказівки для самостійної 
роботи з теоретичного курсу та під-
готовки до лабораторних занять з 
дисципліни «Зберігання та переробка 
продукції рослинництва» для студе-
нтів ОКР «Бакалавр»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Подпрятов Г.І., 
Насіковський Г.І. 

80. Селекція і насінництво польових ку-
льтур 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,9 Жемойда В.Л.,  
Макарчук О.С.,  
Башкірова Н.В. 
та ін.  

81. Спеціальна генетика сільськогоспо-
дарських культур 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,26 Жемойда В.Л.,  
Башкірова Н.В. 
 

82. Агрометеорологія. Робочий зошит 
для виконання лабораторних робіт 
студентами агробіологічного факу-
льтету фахівців ОКР «Бакалавр» на-
пряму 6.090101 «Агрономія» у ВНЗ 
ІІІ – ІV р.а.  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,9 Ярош А.В., 
Скриник О.А. 

83. Меліорація земель. Конспект лекцій. 
Навчальне видання для підготовки 
фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090101 «Агрономія» у ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,6 Ярош А.В. 
 

84. Гідротехнічні споруди садів та пар-
ків. Конспект лекцій. Частина 1. На-
вчальне видання для підготовки фа-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5.8 Ярош А.В., 
Конаков Б.І. 
 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
хівців ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у ВНЗ ІІІ – ІV р.а.  

85. Гідротехнічні споруди садів та пар-
ків. Конспект лекцій. Частина 2. На-
вчальне видання для підготовки фа-
хівців ОКР «Бакалавр» напряму 
6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у ВНЗ ІІІ – ІV р.а.  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3.2 Ярош А.В., 
Конаков Б.І. 
 

86. Меліорація земель. Методичні вказі-
вки до виконання лабораторних ро-
біт студентами ОКР «Бакалавр» на-
пряму 6.090101 «Агрономія» у ВНЗ 
ІІІ – ІV р.а.  
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,6 Ярош А.В. 
Конаков Б.І. 
 

87. «Метеорологічні  спостереження та 
прилади» для студентів агрономіч-
них спеціальностей 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Демидась Г.І.,  
Ярош А.В.,  
Скриник О.А. 

88. Перелік найуживаніших стандартів 
щодо вивчення окремих тем чи 
об’єктів вивчення для дисциплін, що 
читаються на кафедрі землеробства, 
меліорації  і метеорології  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Скриник О.А.,  
Демидась Г.І.,  
Коваленко В.П. 
та ін.  

89. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт напряму підготовки 
6.051401 «Біотехнологія» ОКР «Ба-
калавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,1 Бухтіяров В.К., 
Нестерова Л.О. 

90. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт напряму підготовки 
6.110101 «Ветеринарна медицина» 
ОКР «Бакалавр», скорочений термін 
навчання 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,0 Кротенко В.В., 
Бойко Р.С. 
 

91. Робочий зошит з дисципліни «Хімія 
високомолекулярних сполук» для 
виконання лабораторних робіт та са-
мостійної роботи студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 
6.051801 «Деревооброблювальні те-
хнології» ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,0 Бухтіяров В.К., 
Нестерова Л.О. 

92. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт. Напрям підготовки 
6.051801 «Деревооброблювальні те-
хнології» ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,0 Бухтіяров В.К., 
Бойко Р.С., 
Кротенко В.В. 

93. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт та самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.051401 «Біоте-
хнологія» ОКР «Бакалавр» 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,0 Бойко Р.С., 
Кротенко В.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
94. Робочий зошит з дисципліни «Хімія» 

для виконання лабораторних робіт 
напряму підготовки 6.090101 «Агро-
номія» ОКР «Бакалавр», скорочений 
термін навчання 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

15,8 Бойко Р.С., 
Кротенко В.В., 
Бухтіяров В.К. 
 

95. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт та самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.051801 «Дере-
вооброблювальні технології» ОКР 
«Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,0 Бухтіяров В.К., 
Нестерова Л.О. 

96. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт напряму підготовки 
6.051701 «Харчові технології та ін-
женерія» ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,7 Нестерова Л.О., 
Кротенко В.В. 
 

97. Робочий зошит з дисципліни «Орга-
нічна хімія» для виконання лабора-
торних робіт напряму підготовки 
6.110101 «Ветеринарна медицина» 
ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,8 Кротенко В.В., 
Бойко Р.С. 
 

98. Робочий зошит з дисципліни «Фізи-
чна і колоїдна хімія» для виконання 
лабораторних робіт напряму підго-
товки 6.051701 «Харчові технології 
та інженерія» ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,4 Смик С.Ю., 
Бойко Р.С. 

99. Робочий зошит з дисципліни «Фізи-
чна і колоїдна хімія» для виконання 
лабораторних робіт. Напрям підгото-
вки 6.090105 «Захист рослин» ОКР 
«Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Смик С.Ю., 
Бойко Р.С. 

100. Робочий зошит з дисципліни «Фізи-
чна і колоїдна хімія» для виконання 
лабораторних робіт. Напрям підгото-
вки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Ба-
калавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,5 Смик С.Ю., 
Бойко Р.С. 

101. Біонеорганічна хімія К.: ДДП «Експо-
Друк» 

7,0 Максін В.І.,  
Абарбарчук Л.М.  

102. Робочий зошит та методичні вказівки 
для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Аналітична хімія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,8 Копілевич В.А., 
Косматий В.Є., 
Войтенко Л.В. 
та ін.  

103. Методичні рекомендації для лабора-
торного практикуму з дисципліни 
«Неорганічна та біонеорганічна хі-
мія». Ч. 1. 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

9,5 Копілевич В.А., 
Ущапівська Т.І., 
Абарбарчук Л.М. 
та ін.  

104. Навчально-методична розробка з дис-
ципліни  «Водні екосистеми» для сту-
дентів ОКР «Магістр» напряму підго-
товки «Екологія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

9,0 Копілевич В.А., 
Прокопчук Н.М., 
Савченко Д.А., 
та ін.  

105. Методичні рекомендації для лабора-
торного практикуму з дисципліни 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

11,0 Копілевич В.А. 
Косматий В.Є.,  



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
«Неорганічна хімія» для ОКР «Бака-
лавр» напряму «Агрономія» 

Савченко Д.А. 
та ін.  

106. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних та самостійних робіт з 
дисципліни «Неорганічна та аналіти-
чна хімія» для здобувачів другої ви-
щої освіти за напрямом «Агрономія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

12,5 Копілевич В.А., 
Прокопчук Н.М., 
Савченко Д.А. 
та ін.  

107. Методичні рекомендації для лабора-
торного практикуму з дисципліни 
«Загальна та неорганічна хімія» для 
ОКР «Бакалавр» напряму «Біотехно-
логія». Ч. 1 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

9,5 Копілевич В.А., 
Ущапівська Т.І., 
Абарбарчук Л.М.  
та ін.  

108. Аналітична хімія. Частина І. Якісний 
аналіз. Зошит та методичні вказівки 
для студентів за напрямом «Біотехно-
логія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

5,5 Копілевич В.А., 
Ущапівська Т.І., 
Абарбарчук Л.М. 
та ін.  

109. Аналітична хімія. Частина ІІ. Кількіс-
ний аналіз. Робочий зошит та методи-
чні вказівки для студентів за напря-
мом «Біотехнологія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

2,5 Копілевич В.А., 
Ущапівська Т.І., 
Абарбарчук Л.М. 
та ін.  

110. Методичні вказівки до виконання ку-
рсової  роботи  з аналітичної хімії  для 
студентів факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології  

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

7,0 Копілевич В.А.,  
Лаврик Р.В., 
Войтенко Л.В. 
та ін.  

111. Екологічна безпека та моніторинг 
якості водних екосистем на вміст ва-
жких металів  

К.: «Формат» 9,0 Копілевич В.А., 
Лаврик Р.В., 
Галімова В.М. 

112. Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з аналітичної хімії 
для студентів факультету захисту рос-
лин  

К.: «Формат» 1,0 Копілевич В.А., 
Лаврик Р.В., 
Галімова В.М. 

113. Лабораторний практикум з дисциплі-
ни «Біоконверсія відходів» для студе-
нтів напрямку «Біотехнологія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

8,1 Копілевич В.А., 
Лаврик Р.В., 
Галімова В.М. 

114. Методичні вказівки до виконання ку-
рсової роботи з аналітичної хімії для 
студентів факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології  

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

7,0 Копілевич В.А.,  
Лаврик Р.В., 
Войтенко Л.В., 
та ін.  

115. Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Бі-
онеорганічна хімія» для студентів на-
пряму підготовки 6.110101 «Ветери-
нарна медицина» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

14,6 Копілевич В.А., 
Абарбарчук Л.М. 

116. Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних та самостійних робіт з 
дисципліни «Біонеорганічна хімія» 
для студентів напряму 6.110101 «Ве-
теринарна медицина»  

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

12,0 Копілевич В.А., 
Абарбарчук Л.М., 
Максін В.І. 
та ін.  

117. Навчально-методичні рекомендації до 
лабораторного практикуму з дисцип-
ліни «Аналітична хімія» для студентів 
напряму підготовки 6.051401 
 

ДДП «Експо-
Друк» 

16,0 Копілевич В.А., 
Абарбарчук Л.М. 
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118. Навчально-методичні рекомендації до 

лабораторного практикуму з дисцип-
ліни «Аналітична хімія» для студентів 
напряму підготовки 6.040106 

ДДП «Експо-
Друк» 

17,5 Копілевич В.А., 
Абарбарчук Л.М. 

119. Навчально-методичний посібник з ку-
рсу «Аналітична хімія» II частина 
«Кількісний аналіз»  для студентів 
ОКР «Бакалавр» спеціальності 
 6.090105 « Захист рослин»  

К.: «Формат» 4,0 Панчук Т.К., 
Якубович Т.М. 

120. Методичні рекомендації до виконання 
самостійних робіт «Розчини. Способи 
вираження концентрацій. Рішення за-
дач» для студентів ОКР «Бакалавр» 
спеціальності 6.09105 «Захист рос-
лин» 

К.: «Формат» 3,5 Панчук Т.К.,  
Якубович Т.М.,  
Галімова В.М. 

121. Методичні рекомендації до виконання 
самостійних робіт «Будова атомів. 
Періодична система елементів. Хіміч-
ний зв’язок» для студентів ОКР «Ба-
калавр» спеціальності 6.09105 «Захист 
рослин» 

К.: «Формат» 4,0 Панчук Т.К., 
Галімова В.М. 

122. Методичні рекомендації до виконання 
самостійних робіт «Класифікація не-
органічних сполук та їх застосування» 
для студентів ОКР «Бакалавр» спеціа-
льності 6.09105 «Захист рослин» 

К.: «Формат» 4,0 Панчук Т.К.,  
Якубович Т.М., 
Галімова В.М. 

123. Методичні вказівки до виконання са-
мостійних робіт з дисципліни «Неор-
ганічна хімія» для студентів ОКР «Ба-
калавр» з напрямку підготовки 
6.09105 «Захист рослин» (заочна фор-
ма навчання) 

К.: «Формат» 7,5 Панчук Т.К.,  
Якубович Т.М.,  
Галімова В.М. 

124. Методичні вказівки до виконання са-
мостійних робіт з дисципліни «Неор-
ганічна хімія» для студентів ОКР «Ба-
калавр» з напаряму підготовки 
6.09105 «Захист рослин» 

К.: «Формат» 7,3 Панчук Т.К.,  
Якубович Т.М., 
Галімова В.М. 

125. Робочий зошит з дисципліни «Загаль-
на та неорганічна хімія» для студентів 
за напрямом «Біотехнологія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,3 Копілевич В.А.,  
Прокопчук Н.М., 
Ущапівська Т.І. 

126. Practice book on inorganic chemistry for 
bachelor students specialty «Plant prot
ction» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

6,0 Войтенко Л.В.,  
Косматий В.Є., 
Копілевич В.А. 
та ін. 

127. Inorganic Chemistry. Методичний по-
сібник для студентів за напрямом 
«Екологія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

8,0 Копілевич В.А., 
Лаврик Р.В., 
Прокопчук Н.М.  
та ін. 

128. General Chemistry. Методичний посіб-
ник для студентів за напрямом «Біо-
технологія» 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

8,0 Копілевич В.А., 
Лаврик Р.В., 
Прокопчук Н.М.  
та ін. 
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129. Робочий зошит з дисципліни «Неор-

ганічна та біонеорганічна хімія» для 
студентів за напрямом «Екологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Копілевич В.А., 
Прокопчук Н.М., 
Ущапівська Т.І. 

 
ФАКУЛЬТЕТ  ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

 
 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 

1 Математичні методи і моделі в зем-
леустрої (протокол № 10 від 
25.10.2015 року)  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

28,25 Мартин А.Г., 
Чумаченко О.М. 

2 Земельний кадастр (протокол № 3 
від 28.10.2015 р.) 

К.: Медінформ 34,4 Мартин А.Г.,  
Тихенко О.В.,  
Паламарчук Л.В. 

3 Оцінка і прогноз якості земель  (про-
токол № 11 від 24.06.2015 р.) 

К.: Медінформ 40,1 Барвінський А.В., 
Тихенко Р.В. 

4 Вища геодезія. Системи координат. 
Системи висот (протокол № 4 від 
30.10.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,0 Старовєров В.С., 
Ковальов М.В 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Термінологія землеустрою. Навчаль-

ний посібник для студентів ВНЗ ІI-
ІV р.а. з галузі знань 0801 «Геодезія 
та землеустрій», а також студентів 
спеціальності «Професійна освіта» 
(за профілем «Землеустрій та ка-
дастр») (лист № 1/11-18546 від 
25.11.2014 р.) 

Ніжин: ПП Лисе-
нко М.М. 

59,0 Ковальчук І.П., 
Тверезовська Н.Т. 
та ін. 

2 Картографія. Лабораторний практи-
кум: навчальний посібник для студе-
нтів вищих навчальних закладів. Ви-
дання 3 (лист № 1/11-8071 від 
28.05.2012 р.) 

К.: Простір-М 19,7 Ковальчук І.П.,  
Євсюков Т.О. 

3 Геодезія. Видання друге  
(лист № 1/11-1139 від 05.02.2013) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

28,25 Новак Б.І.,  
Рафальська Л.П., 
Жук О.П. 
за ред.  
Ковальчука І.П. 

 Методичні розробки    
1 Навчально-методичний посібник для 

слухачів ОКР «Магістр» зі спеціаль-
ності 8.05010105 «Комп’ютерний 
еколого-економічний моніторинг» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,9 Кохан С.С.,  
Москаленко А.А., 
Шквир І.М. 

2 Методичні вказівки «Аерокосмічний 
моніторинг геосистем» до виконання 
лабораторних робіт для студентів 
спеціальності 8.5010105 «Комп'юте-
рний еколого-економічний моніто-
ринг довкілля» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Кохан С.С. 

3 Робочий зошит з дисципліни «Ком-
п'ютерні правові системи». Частина 1 
для студентів ОКР «Бакалавр»  за 
напрямом підготовки «Правознавст-
во» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Дроздівський О.П., 
Москаленко А.А., 
Шквир І.М. 
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4 Методичні вказівки  «Remote sensing 

land resources monitoring» 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Кохан С.С. 

5 Конспект лекцій з дисципліни «Гео-
інформатика». Частина І 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Шикула О.М., 
Шквир І.М.,  
Москаленко А.А.,  
Гезь Т.А. 

6 Конспект лекцій з дисципліни «Гео-
інформатика». Частина ІІ 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19 Шикула О.М., 
Шквир І.М.,  
Москаленко А.А. 

7 Конспект лекцій з дисципліни «Ін-
форматика і програмування». Части-
на ІІІ 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Шикула О.М.,  
Дроздівський О.П., 
Шквир І.М.,  
Москаленко А.А. 

8 Навчально-методичний посібник 
«Цифрові плани і карти» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Кохан С.С.,  
Москаленко А.А., 
Іванюта О.О.  
та ін.  

9 Конспект лекцій з дисципліни «Ав-
томатизовані земельно-кадастрові 
системи» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Кохан С.С.,  
Кошель А.О. 

10 Навчально-методичний посібник  
«Методи дистанційного зондування 
Землі» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11 Кохан С.С. 

11 Конспект лекцій з дисципліни «Ін-
формаційне моделювання і програ-
мування в землеустрої» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11 Шикула О.М. 

12 Навчально-методичний посібник 
«Geodatabase design» для студентів 
магістерської спеціалізації «Геоін-
формаційний моніторинг земельних 
ресурсів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5.5 Кохан С.С.,  
Москаленко А.А. 

13 Конспект лекцій з дисципліни «ГІС 
природних ресурсів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Москаленко А.А. 

14 Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«ГІС природних ресурсів» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Москаленко А.А. 

15 Робочий зошит з дисципліни 
«Комп’ютерно-правові системи». 
Частина 1 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3 Дроздівський О.П., 
Москаленко А.А., 
Шквир І.М. 

16 Конспект лекцій з дисципліни 
«Комп’ютерно-правові системи». 
Частина 2. Спеціалізовані правові 
інформаційні системи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5 Дроздівський О.П. 

17 Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Комп’ютерно-правові системи». 
Частина 2. Спеціалізовані правові 
інформаційні системи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4 Дроздівський О.П. 

15 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни   
«Remote sensing lands resources mon
toring» для напряму «Геодезія, кар-
тографія та землеустрій» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3.4 Кохан С.С. 
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16 Навчально-методичний посібник 

«ГІС і технології у природокористу-
ванні» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7.9 Кохан С.С.,  
Москаленко А.А., 
Шквир І.М 

17 Методичні вказівки до виконання ла-
бораторних робіт з дисципліни «Аеро-
космічний моніторинг геосистем» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3.9 Кохан С.С.  
 

18 Конспект лекцій з дисципліни «Сис-
темний аналіз якості навколишнього 
середовища» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3.2 Дроздівський О.П. 

19 Методичні вказівки  «Remote sensing 
land resources monitoring» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Кохан С.С. 

20 Конспект лекцій з дисципліни «Геоі-
нформатика». Частина І 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Шикула О.М., 
Шквир І.М. та ін.  

21 Конспект лекцій з дисципліни «Геоі-
нформатика». Частина ІІ 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19 Шикула О.М., 
Шквир І.М. та ін.  

22 Конспект лекцій з дисципліни «Ін-
форматика і програмування». Ч. ІІІ 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Шикула О.М.,  
Дроздівський О.П. 

23 Методичні рекомендації з дисципліни 
«Інформаційне забезпечення грошової 
оцінки земель» для виконання практи-
чних та модульних робіт для студентів 
ОС «Магістр» денної форми навчання 
спеціальності 8.08010103 «Землеустрій 
та кадастр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,00 Бавровська Н.М., 
Боришкевич О.В. 

24 Методичні  вказівки для виконання 
практичних робіт з дисципліни 
«Управління земельними ресурсами» 
для слухачів магістратури 1 року на-
вчання  ОКР «Магістр» зі спеціаль-
ності 8.08010103 «Землеустрій та ка-
дастр» заочної форми  

К.: СПД Юр Ю.М. 
 

2,9 Дорош О.С., 
Бутенко Є.В.,  
Свиридова Л.А. 

25 Методичні  вказівки для виконання 
курсової роботи з дисципліни 
«Управління земельними ресурсами» 
для студентів ОКР «Магістр» зі спе-
ціальності 8.08010103 «Землеустрій 
та кадастр» заочної форми навчання 

К.: СПД Юр Ю.М. 
 

2,8 Дорош О.С., 
Бутенко Є.В., 
Свиридова Л.А. 

26 Methodical recommendations to study 
the course of disciplines Master Prog
am «Land Proteсtion» 

К.:Медінформ 4 А. Barvinsky, 
R. Tyhenko 

27 Практикум «Системи раціонального  
землекористування» з дисципліни  
«Раціональне використання та охорона 
земель» для студентів Ос «Бакалавр» 
денної і заочної форми навчання на-
пряму 6.080101 «Геодезія, картографія 
та землеустрій» 

К.:Медінформ 11 Барвінський А.В., 
Тихенко Р.В. 

28 Практикум «Протиерозійні  гідроте-
хнічні споруди» з дисципліни «Робо-
че проектування» для студентів ОС 
«Магістр» зі спеціальності 
8.08010103 «Землеустрій та кадастр» 
денної  форми навчання 

К.:Медінформ 4,5 Барвінський А.В., 
Тихенко Р.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
29 Методичні рекомендації для вико-

нання самостійних робіт з дисциплі-
ни «Формування обмежень та обтя-
жень у землекористуванні для студе-
нтів ОС «Бакалавр» денної форми 
навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» 

К.: СПД Юр 
Ю.М. 
 

1,0 Дорош О.С.,  
Дорош Й.М., 
Бутенко Є.В. 
 

30 Методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт з дисципліни «Фор-
мування обмежень та обтяжень у зем-
лекористуванні для студентів ОС «Ба-
калавр» заочної форми навчання на-
пряму 6.080101 «Геодезія, картографія 
та землеустрій» 

К.: СПД Юр 
Ю.М. 
 

2,3 Дорош О.С.,  
Дорош Й.М., 
Бутенко Є.В. 
 

31 Конспект лекцій для вивчення дис-
ципліни «Формування обмежень та 
обтяжень у землекористуванні для 
студентів ОС «Бакалавр» денної фо-
рми навчання напряму 6.080101 «Ге-
одезія, картографія та землеустрій» 

К.: СПД Юр 
Ю.М. 
 

4,0 Дорош О.С.,  
Дорош Й.М., 
Бутенко Є.В. 
 

32 Методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт з дисципліни «Фор-
мування обмежень та обтяжень у зем-
лекористуванні для студентів ОС «Ба-
калавр» денної форми навчання напря-
му 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» 

К.: СПД Юр 
Ю.М. 
 

3,2 Дорош О.С.,  
Дорош Й.М., 
Бутенко Є.В. 
 

33 Конспект лекцій для вивчення дис-
ципліни «Формування обмежень та 
обтяжень у землекористуванні для 
студентів ОР «Бакалавр» заочної фо-
рми навчання напрям 6.080101 «Гео-
дезія, картографія та землеустрій» 

К.: СПД Юр 
Ю.М. 
 

2,7 Дорош О.С.,  
Дорош Й.М., 
Бутенко Є.В. 
 

34 Математична обробка геодезичних 
вимірів. Практикум. Для студентів 
напряму підготовки 6.080101 «Гео-
дезія, картографія та землеустрій» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,0 Жук О.П.,  
Кривов’яз Є.В. 

35 Вища геодезія. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт для сту-
дентів напряму 6.080101 «Геодезія, ка-
ртографія та землеустрій» (заочної фо-
рми навчання) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,25 Старовєров В.С., 
Ковальов М.В 

36 Вища геодезія. Системи координат. 
Методичні вказівки до вивчення дисці-
пліни для студентів напряму 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій» 
(Спеціалізація «Землеустрій та ка-
дастр») 

К.: Національний 
університет будів-
ництва і архітекту-
ри  

6,0 Старовєров В.С., 
Ковальов М.В.  

37 Геодезичні знімання. Методичні вка-
зівки до польової навчальної практи-
ки  для студентів напряму 6.090103 
«Лісове та садово-паркове господар-
ство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,9 Рафальська Л.П.  



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
38 Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни та виконання самостій-
ної роботи з дисципліни «Геодезія» 
для студентів заочної форми навчан-
ня напряму підготовки 6.090103 «Лі-
сове та садово-паркове господарст-
во» (видання 2 доповнене і виправ-
лене) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,2 Рафальська Л.П.  

39 Методичні вказівки  до самостійного 
виконання  розрахунково-графічних 
робіт  з дисципліни «Геодезія» для 
студентів напряму підготовки 
6.090103 «Лісове та садово-паркове 
господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,9 Рафальська Л.П.  

40 Навчально-методичні матеріали для 
вивчення дисципліни та виконання 
індивідуальних завдань з дисципліни 
«геодезія» (робочий зошит) для сту-
дентів 1-го курсу напряму 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарс-
тво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,13 Рафальська Л.П. , 
Кустовська О.В.  

41 Топографія. Методичні рекомендації 
до навчальної практики для студен-
тів напряму 6.080101 «Геодезія, кар-
тографія та землеустрій» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,3 Олійник Л.М.,  
Євсюков Т.О. 

42 Топографія. Навчально-методичні 
матеріали для вивчення та самостій-
ного виконання лабораторно-
практичних робіт (робочий зошит) 
для студентів напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» (видання друге, допов-
нене та виправлене) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,4 Євсюков Т.О., 
Олійник Л.М. 

43 Картографія. Лабораторний практи-
кум  
(лист №1/11-8071 від 28.05.2012 р.)   

Київ–Львів: Про-
стір-М  

14,3 Ковальчук І.П.,  
Євсюков Т.О.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Технологія сиру (протокол № 5 від 

02.12.2015 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25,6 Сухенко Ю.Г. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Основи механіки і надійності облад-

нання галузі. Практикум.  
(протокол № 5  від 02.12.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

17,1 Сухенко Ю.Г., 
Муштрук М.М., 
Сухенко В.Ю. 

2 М'ясо-молочне обладнання первин-
ної переробки сировини. Практикум 
(протокол № 5 від 02.12.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,2 Сухенко Ю.Г., 
Муштрук М.М., 
Сухенко В.Ю. 

3 Технологічне обладнання для вироб-
ництва виробів з борошна. Частина 
1. Хлібопекарське виробництво 
(протокол № 5 від 02.12.2015р.) 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,3 Сухенко Ю.Г., 
Стадник І.Я., 
Василів В.П., 
Сухенко В.Ю. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
4 Технологічне обладнання та лінії для 

переробки водних біоресурсів (про-
токол № 5 від 02.12.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,8 Сухенко Ю.Г., 
Сарана В.В. та ін.  
 

5 Технологія м'ясних консервів (про-
токол №5 від 02.12.2015 р.) 

К.: ОСНОВА 59,4 Баль-Прилипко Л.В.,  
Крижова Ю.П. 

 Методичні розробки 
1. Методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни 
«Технологічне обладнання галузі» 
(обладнання для переробки м'яса) 
для студентів напрямку 6.051701 
«Харчові технології та інженерія»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,0 Сарана В.В.,  
Сухенко Ю.Г. 

2. Методичні вказівки до виконання 
лабораторно-практичних робіт «Тех-
нологічне обладнання для сокового 
виробництва» для студентів з напря-
мів 6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання АПВа», 6.050503 «Ма-
шинобудування»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,0 Сарана В.В.,  
Сухенко Ю.Г. 

3. Методичні вказівки до виконання 
лабораторно-практичних робіт «Об-
ладнання для приймання та теплової 
обробки молока» для студентів з на-
прямів 6.051701 «Харчові технології 
та інженерія», 6.100102 «Процеси, 
машини та обладнання АПВ» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,7 Сарана В.В.,  
Сухенко Ю.Г. 

4. Конспект лекцій до вивчення дисци-
пліни «Основи холодильних техно-
логій» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

7,9 Василів В.П., 
Бурова З.А. 

5. Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт з дисципліни «Ос-
нови промислового будівництва і са-
нітарної техніки» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

2,8 Василів В.П., 
Матиящук А.М., 
Муштрук М.М. 

6. Конспект лекцій до вивчення дисци-
пліни «Процеси і апарати харчових 
виробництв» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

8,4 Василів В.П., 
Матиящук А.М., 
Муштрук М.М. 

7. Методичні вказівки до застосування 
елементів системи автоматизованого 
розрахунку «MathCAD» при вивчен-
ні дисципліни «Інформаційні техно-
логії в інженерних розрахунках галу-
зі» для студентів напряму 6.051701 
«Харчові технології та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,9 Матиящук А.М., 
Муштрук М.М. 

8. Конспект лекцій з дисципліни «Про-
цеси і апарати харчових виробництв 
із розділу «Теплові процеси» для 
студентів з напряму 6.051701 «Хар-
чові технології та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

5,0 Матиящук А.М. 

9. Конспект лекцій з дисципліни «Про-
цеси і апарати харчових вироб-
ництв» із розділу «Гідромеханічні 
процеси» для студентів з напряму 
6.051701 «Харчові технол. та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,4 Матиящук А.М. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
10. Конспект лекцій з дисципліни «Про-

цеси і апарати харчових вироб-
ництв» із розділу «Основи гідравлі-
ки» для студентів з напряму 
6.051701 «Харчові технології та ін-
женерія» ОКР «Бакалавр» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,8 Матиящук А.М. 

11. Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисципліни 
«Процеси і апарати харчових вироб-
ництв» для студентів з напряму 
6.051701 «Харчові технології та ін-
женерія» ОКР «Бакалавр» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,9 Матиящук А.М. 

12. Конспект лекцій з дисципліни «Ма-
тематичне моделювання на ЕОМ» 
для студентів з напряму 6.051701 
«Харчові технології та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,0 Матиящук А.М. 

13. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Оптимізація виробничих процесів» 
для студентів ОКР «Магістр» спеціа-
льностей 8.05170104 «Технологія 
зберігання, консервування та пере-
робки м'яса», 8.05170105 «Техноло-
гія зберігання та переробки водних 
біоресурсів» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,1 Матиящук А.М. 

14. Конспект лекцій з дисципліни «Оп-
тимізація виробничих процесів» для 
студентів ОКР «Магістр» спеціаль-
ностей 8.05170104 «Технологія збе-
рігання, консервування та переробки 
м'яса», 8.05170105 «Технологія збе-
рігання та переробки водних біоре-
сурсів» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,5 Матиящук А.М. 

15. Біологічно активні речовини з риби 
та морепродуктів. Робочий зошит до 
виконання лабораторних робіт для 
студентів спеціальності 8.05170105 
«Технологія зберігання та переробки 
водних біоресурсів»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

5,1 Голембовська Н.В., 
Слободянюк Н.М. 

16. Актуальні проблеми галузі. Робочий 
зошит до виконання лабораторних 
робіт для студентів спеціальності 
8.05170105 «Технологія зберігання 
та переробки водних біоресурсів» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,7 Голембовська Н.В., 
Слободянюк Н.М. 

17. Опорний конспект лекцій для студе-
нтів заочної форми з напряму підго-
товки 1303 «Водні біоресурси» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,3 Голембовська Н.В., 
Слободянюк Н.М. 

18. Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни  «Технологія галузі» для студе-
нтів напряму 6.051701 «Харчові тех-
нології та інженерія» денної форми 
навчання 
 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,3 Голембовська Н.В., 
Слободянюк Н.М. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
19. Опорний конспект лекцій з дисцип-

ліни  «Харчові технології» для сту-
дентів напряму 6.051701 «Харчові 
технології та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,5 Голембовська Н.В., 
Слободянюк Н.М., 
Очколяс О.М. 

20. Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Менеджмент навколиш-
нього середовища» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,1 Слива Ю.В. 

21. Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Управління якістю  
с.-г. продукції та виробництв» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,2 Слива Ю.В. 

22. Методичні вказівки щодо підготов-
ки, написання та захисту магістерсь-
кої роботи 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Сухенко В.Ю.,  
Слива Ю.В. та ін.  

23. Конспект лекцій до вивчення дисци-
пліни «Менеджмент навколишнього 
середовища» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,3 Слива Ю.В. 

24. Навчально-методичний посібник для 
підготовки до іспиту з дисципліни  
«Харчові технології» для студентів 
напряму 6.051701 «Харчові техноло-
гії та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

7,8 Слободянюк Н.М., 
Очколяс О.М. 

25. Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни «Харчові технології» для студе-
нтів напряму 6.051701 «Харчові тех-
нології та інженерія»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

15,2 Слободянюк Н.М., 
Голембовська Н.В., 
Очколяс О.М. 

26. Методичні вказівки для виконання і 
оформлення бакалаврського проекту 
для студентів з напряму 6.051701 
«Харчові технології та інженерія» 
(спец. «Технологія зберігання, кон-
сервування та переробки м′яса») 

К.: РВЦ ТОВ 
«Олександріна» 

2,1 Штонда О.А. 

27. Методичні вказівки до виконання ба-
калаврського проекту для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму 6.051701 
«Харчові технології та інженерія» 
(спец. «Технологія зберігання та пере-
робки водних біоресурсів») 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,1 Веретинська І.А., 
Слободянюк Н.М., 
Голембовська Н.В. 

28. Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисципліни 
«Технологія галузі» для студентів 
ОКР «Бакалавр» напряму 6.051701 
«Харчові технології та інженерія» 
(спец. «Технологія зберігання та пе-
реробки водних біоресурсів») 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,1 Веретинська І.А., 
Слободянюк Н.М., 
Голембовська Н.В. 

29. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Фізико-хімічні та біохімічні основи 
переробки м'яса» для студентів ОКР 
«Бакалавр» напряму 6.051701 «Хар-
чові технології та інженерія» (спец. 
«Технологія зберігання, консерву-
вання та переробки м'яса») 
 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,2 Веретинська І.А., 
Слободянюк Н.М., 
Голембовська Н.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Право інтелектуальної власності 

(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 
К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

20,7 Світличний О.П. 

2 Транспортне право 
(протокол №3 від 30.09.2015р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,5 Панькова Л.О.,  
Горіславська І.В., 
Гаєвець М.В.  
та ін.  

 Підручники з грифом МОН 
1 Ветеринарне право (Лист №1/11-

18294 від 18 листопада 2014 р.) 
К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

16 Єрмоленко В.М., 
Гафурова О.В.,  
Дейнега М.А. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Практикум із цивільного права 

(лист №1/11-20653  
від 26.12.2014 р.) 

Полтава: 
«Дивосвіт» 

10 Артеменко О.В., 
Губанова О.В.,  
Князька Л.А. та ін.  

2 Господарський процес (лист №1/11 – 
17901 від 11.11.2014 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

17,67 Світличний О.П. 

 Методичні розробки 
1 Фінансове право К.: Редакційно-

видавничий відділ 
НУБіП України 

4,9 Слюсаренко С.В. 

2 Адміністративне право. Загальна ча-
стина. Конспект лекцій 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,2 Гулак О.В. 

3 Тематика і методичні вказівки до ви-
конання та захисту курсових робіт за 
дисципліни «Кримінальне право» 

К.: ТОВ 
«ФЛОРА» 

4,9 Ковальова С.С. 

4 Методичні вказівки до лекційних за-
нять з дисципліни «Кримінальне 
право України. Особлива частина» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт»» 

10,8 Ковальова С.С. 

5 Educations methodical complex of  
discipline «Criminal Law» 

К.: ТОВ «ЦП 
«ФЛОРА» 

7,9 Ковальова С.С. 

6 Методичні рекомендації щодо ви-
вчення навчальної дисципліни «Пра-
во інтелектуальної власності» для 
студентів юридичного факультету 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,2 Світличний О.П. 

7 Методичні рекомендації щодо ви-
вчення навчальної дисципліни «Гос-
подарський процес» для студентів 
денної та заочної форми навчання 
юридичного факультету 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,4 Світличний О.П. 

8 Методичні рекомендації щодо ви-
вчення навчальної дисципліни «Гос-
подарський процес» для студентів 
ННІ післядипломної освіти 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,4 Світличний О.П. 
 

9 Методичні рекомендації до вивчення 
навчальної дисципліни «Право інте-
лектуальної власності» для студентів 
не юридичної спеціальності 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,3 Світличний О.П. 
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10 Методичні рекомендації щодо підго-

товки до семінарських занять з на-
вчальної дисципліни «Цивільний 
процес» для студентів денної та за-
очної форми навчання юридичного 
факультету 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

21,87 Гаєвець М.В. 

11 Методичні рекомендації для підгото-
вки студентів заочної форми з навча-
льної дисципліни «Господарське 
право» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,7 Панькова Л.О. 

 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Механізація тваринництва 

(протокол №5 від 22 січня 2015 р.)  
Ніжин:  
Видавець ПП  
Лисенко М.М. 

22,0 
 

Ревенко І.І.,  
Хмельовський В.С.,  
Ікальчик М.І. 

2 Машиновикористання у тваринницт-
ві  
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15.1 
 

Ревенко І.І., 
Заболотько О.О.,  
Хмельовський В.С. 

 Підручники з грифом МОН     
1 Сільськогосподарські машини. Під-

ручник для підготовки фахівців ОКР 
«Бакалавр» напряму 6.100102 «Про-
цеси, машини та обладнання агроп-
ромислового виробництва» у ВНЗ ІІ-
ІV рівнів акредитації (лист від 
30.12.2014 № 37-128-13/19858) 

К.: «Агроосвіта» 42,44 Войтюк Д.Г., 
Аніскевич Л.В., 
Іщенко В.В. 
та ін. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів. Лабора-
торний практикум для підготовки 
фахівців ОКР «Бакалавр» 6.050503 
«Машинобудування», 6.100102 
«Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва», 
6.070101 «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)», 
6.060101 «Будівництво»  

Ніжин: Видавець: 
ПП Лисенко 
М.М.  

26,7 Опальчук А.С., 
Роговський Л.Л., 
Семеновський О.Є. 
та ін. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Паливо-мастильні та інші експлуата-

ційні матеріали (лист № 37-128-
13/19858 від 30.12.2014 р.) 

Камянець-
Подільський:  
ФОП Сисін О.В.  

24,1 Бендера І.М., 
Окоча А.І.,  
Михайлович Я.М. 
та ін. 

2 Путівник у прикладну наукометрію 
(лист № 37-128-13/198580 від 
30.12.2014 р.) 

Херсон: Олді-
плюс 

21,5 Шостак А.В. 

3 Англо-український словник. Англій-
ська мова за професійним спряму-
ванням. Навчальний посібник для 
студентів ВНЗ, які навчаються за на-
прямом підготовки «Процеси, маши-
ни та обладнання АПВ» (лист 
№1/11-17382 від 13.11.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

27,25 Волянський М.С., 
Чапала Л.І.,  
Березова Л.В. 
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4 Сільськогосподарські машини. 

Програма (орієнтовна) навчальної 
дисципліни підготовки здобувачів 
ОС «Бакалавр» напряму 6.100102 
«Процеси, машини та обладнання 
АПВ» в аграрних ВНЗ (протокол від 
26.03.2015 р. № 1/15) 

К.: «Агроосвіта» 2,37 Войтюк Д.Г., 
Аніскевич, Л.В., 
Мартишко В.М. 
 та ін. 

5 Механіка сільськогосподарських ма-
теріалів та середовищ  
(лист № 1/11-1973 від 15.12.2014 р) 

Ніжин 33.5 Ковбаса В.П., 
Швайко В.М., 
Гуцол О. П. та ін. 

 Методичні розробки 
1 Формування системи машин для ме-

ханізованих технологічних процесів 
сільськогосподарських меліорацій. 
Методичний посібник розрахований 
на самостійне опрацювання навчаль-
ного матеріалу із дисципліни 
«Управління системами машин» 

Ніжин:  ТОВ 
«Видавництво 
«Аспект-
Поліграф»  

28,75 Пришляк В.М., 
Бондар С.М 

2 Технологія ділового спілкування. 
Методичний посібник для самостій-
ної підготовки до семінарських за-
нять із дисципліни «Інженерний ме-
неджмент» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

14 Войтюк В.Д., 
Бондар С.М., 
Опалко В.Г. 

3 Обґрунтування структури комплек-
сів машин в рослинництві. Методич-
ний посібник до виконання курсово-
го проекту з дисципліни «Управлін-
ня системами машин в рослин-ві» 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

7,75 Войтюк В.Д., 
Бондар С.М.,  
Опалко В.Г. 

4 Управління комплексами машин у 
технологічних процесах обробітку 
ґрунту 

Ніжин: ТОВ 
«Вид-во «Аспект-
Поліграф» 

32,5 Бондар С.М.  
Пришляк М.В., 
Шимко Л.С. 

5 Методичні вказівки «Контроль та ек-
спертиза транспортних засобів» для 
студентів ОКР «Магістр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,25 Войтюк В.Д., 
Денисенко М.І., 
Ничай І.М. та ін. 

6 Методика визначення рейтингу 
структурних підрозділів НУБіПУ за 
додатковими показниками 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

15 Шостак А.В. 

7 Рекомендації по інженерно-
будівельному переоснащенню існу-
ючих свинарників на інноваційній 
основі та технологічний процес ви-
робництва свинини на свинофермах 
господарського типу (поголів’я 25 
свиноматок)  

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

8.0 Голуб Г.А., 
Заболотько О.О. 
 

8 Проектування і розрахунок техніч-
них систем для тваринництва. Мето-
дичні вказівки для виконання курсо-
вого проекту 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

1.37 Ревенко І.І., 
Хмельовський В.С., 
Заболотько О.О.  

9 Проектування і розрахунок техніч-
них процесів для виробництва про-
дукції тваринництва. Методичні вка-
зівки для виконання курсового про-
екту 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука 

1.33 Ревенко І.І., 
Хмельовський В.С., 
Заболотько О.О. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 
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10 Методика та програма дослідження 

біотехнологічних показників машин 
та обладнання для тваринництва. 
Методичні вказівки до практичних 
робіт 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука 

2,2 Ревенко І.І., 
Голуб Г.А., 
Хмельовський В.С. 
та ін. 

11 Методичні рекомендації щодо підго-
товки випускної кваліфікаційної ро-
боти магістра за спрямуванням  
8.10010203 «Механізація сільського 
господарства» 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

2,6 Ревенко І.І..  
Заболотько О.О., 
Хмельовський В.С. 
та ін. 

12 Рекомендації по інженерно-
будівельному переоснащенню існу-
ючих свинарників на інноваційній 
основі та технологічний процес ви-
робництва свинини на свинофермах 
господарського типу (поголів’я 25 
свиноматок)  

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

8.0 Голуб Г.А., 
Заболотько О.О. 
 

13 Проектування і розрахунок техніч-
них систем для тваринництва. Мето-
дичні вказівки для виконання курсо-
вого проекту 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

1.37 Ревенко І.І., 
Хмельовський В.С., 
Заболотько О.О.  

14 Проектування і розрахунок техніч-
них процесів для виробництва про-
дукції тваринництва. Методичні вка-
зівки для виконання курсового прое-
кту 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука 

1.33 Ревенко І.І., 
Хмельовський В.С., 
Заболотько О.О.  

15 Методика та програма дослідження 
біотехнологічних показників машин 
та обладнання для тваринництва. 
Методичні вказівки до практичних 
робіт 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука 

2,2 Ревенко І.І., 
Голуб Г.А., 
Хмельовський В.С. 
та ін. 

16 Методичні рекомендації щодо підго-
товки випускної кваліфікаційної ро-
боти магістра за спрямуванням 
8.10010203 «Механізація сільського 
господарства» 

К.: ТОВ «РПФ 
«Азбука» 

2,6 Ревенко І.І., 
Заболотько О.О., 
Хмельовський В.С. 
та ін.  

17 Звіт-щоденник проходження вироб-
ничої практики студентами з напря-
му 6.070101 «Транспортні технології 
(за видами транспорту)»  

Видавництво 
м.Ніжин 

3,6 Козупиця С.І., 
Приходько С.П. 

18 Інформаційні системи для прокла-
дання, відображення та розрахунку 
транспортних маршрутів 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,7 Броварець О.О., 
Вечера О.М., 
Дьомін О.А. 

19 Конспект лекцій з дисципліни з дис-
ципліни «Інформаційні системи і те-
хнології» для студентів за напрямом 
підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології». Ч.1 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,7 Броварець О.О. 

20 Конспект лекцій з дисципліни з дис-
ципліни «Інформаційні системи і те-
хнології» для студентів за напрямом 
підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології». Ч.2 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,7 Броварець О.О. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
21 Методичні вказівки «Інформаційний 

пристрій GARMIN ETREX VISTA» 
для виконання лабораторних робіт із 
дисципліни «Інформаційні системи і 
технології» для студентів за напрямом 
6.070101 «Транспортні технології» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,7 Броварець О.О. 

22 Методичні вказівки «Інформаційні 
технології для прокладання, відо-
браження та розрахунку транспорт-
них маршрутів» для виконання лабо-
раторних робіт із дисципліни «Інфо-
рмаційні системи і технології» для 
студентів за напрямом підготовки 
6.070101 «Транспортні технології» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,1 Броварець О.О. 

23 Дипломне проектування з сільсько-
господарських машин для ОКР «Ба-
калавр» напряму 6.100102 «Процеси, 
машини та обладнання АПВ» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,87 Войтюк Д.Г., 
Теслюк В.В., 
Волянський М.С. 
та ін. 

24 Машини для збирання зернових ку-
льтур та післязбиральної обробки зе-
рна. Методичні вказівки до виконан-
ня лабораторних робіт з дисципліни 
«Машини та обладнання для рослин-
ництва» для студентів за напрямом 
6.050503 «Машинобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,3 Деркач О.П., 
Марус О.А. 

25 Машини для сівби і садіння. Мето-
дичні вказівки до виконання лабора-
торних робіт з дисципліни «Машини 
та обладнання для рослинництва» 
для студентів за напрямом підготов-
ки 6.050503 «Машинобудування»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,1 Марус О.А., 
Деркач О.П. 

26 Методика конструювання лемішного 
корпусу плуга. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних розрахунко-
во-графічних робіт з дисциплін «Ме-
тоди конструювання робочих органів 
с.г. техніки» та «Методи проектуван-
ня робочих органів ОЛК» для студен-
тів ОС «Магістр» зі спеціальностей 
8.05050312 «Машини та обладнання 
с.-г. виробництва», 8.05050303 «Об-
ладнання лісового комплексу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,5 Сєра К.М., 
Деркач О.П., 
Марус О.А. 

27 Патентознавство і авторське право. 
Методичні вказівки до виконання 
лабораторних та самостійних робіт і 
самоконтролю знань з навчальної 
дисципліни «Патентознавство і ав-
торське право» для студентів денної 
та заочної форми навчання факуль-
тету конструювання та дизайну для 
спеціальності 8.05050312 «Машини 
та обладнання с.-г. виробництва» га-
лузі знань 0505 «Машинобудування 
та матеріалообробка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,00 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 
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28 Патентознавство і авторське право. 

Методичні вказівки до виконання 
лабораторних та самостійних робіт і 
самоконтролю знань з навчальної 
дисципліни «Патентознавство і ав-
торське право» для студентів факу-
льтету конструювання та дизайну 
для спеціальності 8.05050303 «Обла-
днання лісового комплексу» галузі 
знань 0505  «Машинобудування та 
матеріалообробка» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,00 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 

29 Трактори і автомобілі. Розділ 1. 
Конструкція тракторів і автомобілів. 
Частина 1. Двигуни. Методичні вка-
зівки та завдання для студентів ме-
ханіко-технологічного факультету 
напряму підготовки 6.100102 «Про-
цеси, машини та обладнання АПВ» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,75 Шкарівський Г.В., 
Бешун О.А., 
Лавріненко О.Т. 
та ін. 

30 Трактори і автомобілі. Розділ 1. 
Конструкція тракторів і автомобілів. 
Частина 3. Трансмісія, ходова части-
на, системи керування, робоче, дода-
ткове й допоміжне обладнання. Ме-
тодичні вказівки та завдання для 
студентів механіко-технологічного 
факультету напряму 6.100102 «Про-
цеси, машини та обладнання АПВ» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,00 Шкарівський Г.В., 
Лавріненко О.Т.,  
Глуховська О.В. 

31 Механізація, електрифікація та авто-
матизація сільськогосподарського 
виробництва Розділ 1. Трактори і ав-
томобілі. Методичні вказівки та за-
вдання для студентів агробіологічно-
го факультету напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,25 Шкарівський Г.В., 
Глуховська О.В. 

32 Патентознавство і авторське право. 
Методичні вказівки до виконання 
лабораторних та самостійних робіт і 
самоконтролю знань з навчальної 
дисципліни «Патентознавство і ав-
торське право» для студентів факу-
льтету конструювання та дизайну 
для спеціальності 8.05050312 «Ма-
шини та обладнання с.-г. виробницт-
ва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,00 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 

33 Патентознавство і авторське право. 
Методичні вказівки до виконання 
лабораторних та самостійних робіт і 
самоконтролю знань з навчальної 
дисципліни «Патентознавство і ав-
торське право» для студентів денної 
та заочної форми навчання факуль-
тету конструювання та дизайну для 
спеціальності 8.05050303 «Облад-
нання лісового комплексу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,00 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 
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34 Механізація, електрифікація та ато-

матизація сільськогосподарського 
виробництва. Розділ 1. Трактори і 
автомобілі. Методичні вказівки та 
завдання для студентів факультету 
захисту рослин, біотехнологій та 
екології напряму підготовки  
6.090105 «Захист рослин» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,25 Шкарівський Г.В., 
Глуховська О.В. 

35 Положення статичної теорії напру-
жень в точці тіла. Методичні вказів-
ки для студентів факультету конс-
труювання та дизайну спеціальності  
8.05050303 «Обладнання лісового 
комплексу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,15 Ковбаса В.П., 
Швайко В.М., 
Курка В.П. 
та ін. 

36 Статична теорія напружень в точці 
тіла. Методичні вказівки для сту-
дентів факультету конструювання та 
дизайну спеціальності 8.05050312 
«Машини та обладнання сільського-
сподарського виробництва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,75 Ковбаса В.П., 
Швайко В.М., 
Курка В.П. та ін. 

37 Патентознавство і авторське право. 
Методичні вказівки для студентів 
факультету конструювання та дизай-
ну спеціальності 8.05050303 «Обла-
днання лісового комплексу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 

38 Патентознавство і авторське право. 
Методичні вказівки для студентів 
факультету конструювання та дизай-
ну спеціальності 8.05050312 «Маши-
ни та обладнання с.-г. виробництва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Бешун О.А., 
Курка В.П., 
Соломка О.В. 

39 Положення статичної теорії напру-
жень в точці тіла. методичні вказівки 
для студентів факультету конструю-
вання та дизайну спеціальності 
8.05050303 «Обладнання лісового 
комплексу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,15 Ковбаса В.П., 
Швайко В.М., 
Курка В.П. 
та ін. 

40 «Статична теорія напружень в точці 
тіла», методичні вказівки для студе-
нтів факультету конструювання та 
дизайну спеціальності 8.05050312 
«Машини та обладнання сільськогос-
подарського виробництва» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,75 Ковбаса В.П., 
Швайко В.М., 
Курка В.П. 
та ін. 

 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Основи педагогічної майстерності 

викладача вищої школи (протокол  
№ 1 від 28 серпня 2015 р.) 

К.: Вид-во Ліра-К 22 Теслюк В.М. 

2 Педагоіка сімейного виховання (про-
токол № 4 від 30.10.2015 р.) 

К.: Вид-во Ліра-К 21,6 Маценко Л.М. 

 Підручники з грифом МОН 
1 History of Ukraine. Coursebook for   

students of Higher Educational Institu
К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

32 Данькевич Л., 
Ісакова Н.П. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
ions. Part 1. Prehistory - the Late 19th 
century (лист № 1/11-13284  від 
02.10.2013 р.) 

 

2 History of Ukraine: Coursebook for 
Students of Higher Educational Institu
ions. Part 1. Prehistory – the Late 19th 
Century (лист № № 1/11-14933 від 
2.10.2013 р.) 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

31,2 Ісакова Н.Б. 
 

3 Соціологія (лист № № 1/11-11341 від 
14.12.2010 р.)  

К.:  Міленіум 24,5 Ятченко В.Ф., 
Бойко І.І. та ін. 

4 Практичний курс основної іноземної 
мови: Learning English Trough Video 
(лист № 11-16905 від 24.10.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,3 Іванова О.В., 
Тарасова В.В. 

5 Сучасні лінгвістичні дослідження. 
Хрестоматія. Перевидання (лист 
№1/11-20848 від 31.12.2013 р.) 

К.: Вектор 60,45 
 

Васько Р.В.,  
Валігура О.Р.,  
Козуб Л.С. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 
1 English for postgraduates  

(протокол № 4 від 30.10.2015 р.)  
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

20 Данькевич Л.Р., 
Харчук Н.С. 

2 Логіка 
(протокол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

13 Сподін Л.А. 

3 The Practical Course of English  
(протокол № 4  від 30.11.2015р.) 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

20, 25 Малихін О.В. 
 

4 Практикум з граматики англійської 
мови для самостійної роботи студен-
тів спеціальності 6.020303 «Філоло-
гія» (протокол № 4  від 30.11.2015р.) 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

18,6 Малихін О.В. 
 

5 Contemporary literature of the English-
speaking countries: A textbook for tra
ning students in accordance with Edu
ational and Qualification level «Bach
lor» in subject area 0203 «Humanities» 
of specialty 6.020303 «Philology» (f
ll-time and part-time education)  
(протокол № 4  від 30.11.2015р.) 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

16 Арістова Н.О. 

6 An Advanced English Grammar (based 
on the syllabus of the course of practi
al grammar for the third-year-students 
of educational and qualification level of 
bachelor training direction 6.020303 
«Philology») 
(протокол № 4  від 30.11.2015р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,8 Соловйова О.В. 

7 Навчальний посібник з англійської 
мови для самостійної роботи студен-
тів ОКР «Магістр» (заочне відділен-
ня) аграрних ВНЗ освіти за спеціаль-
ністю «Землевпорядкування та ка-
дастр» (протокол №6 від 01.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,3 Пономаренко О.Г., 
Мудра С.В. 

8 Англійська мова для студентів ОКР 
«Магістр» заочної форми навчання 
факультету захист рослин, біотехно-
логій та екології  
(протокол № 6 від 01.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,6 Пономаренко О.Г., 
Найдьонова А.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
9 Англійська мова для інженерів-

механіків. Навчальний посібник  для 
підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 
вищих аграрних навчальних закладів  
(протокол № 6 від 01.12.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

18,1 Березова Л.В. 

10 Мовна компетенція в професійній 
мові (протокол № 1 від 25.09.2015р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

30 Костриця Н.М.,  
Мазур Н. В. 

11 Теорія та історія соціального вихо-
вання в зарубіжних країнах. Навча-
льний посібник для студентів напря-
му «Соціальна педагогіка»  
(протокол № 10 від 27.05.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,75 
 

Шинкарук В.Д., 
Сопівник Р.В., 
Сопівник І.В. 

12 Історія і сучасність Національного 
університету біоресурсів і природо-
користування України (протокол  
№ 1 від 28.08.2015 р.) 

К.: ТОВ «АНВА-
ПРИНТ»  

8,75 Шинкарук В.Д. 

13 Методика написання, оформлення і 
захисту курсової і дипломної робіт 
(протокол № 4 від 28.10.2015 р.) 

К.: Міленіум 14,31 Харченко С.В., 
Шинкарук О.В., 
Сопівник І.В. 

14 Латинська мова для студентів на-
пряму «Водні біоресурси та акваку-
льтура» (перевидання) 
(протокол № 6 від 22.02.2012 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

14 Вакулик І.І.,  
Балалаєва О.Ю. 

15 A Practical Course In English Lexico
ogy (англ. мова) (протокол № 4 від 
30.10.2015 р.) 

К.: Вектор 11,43 д.а. Козуб Л.С. 

16 Stylistics Of The English Language: 
Theoryand Practice (англ. мов.) 
(протокол № 4 від 30.10.2015 р.) 

К.: Вектор  19,14 Валігура О.Р,  
Козуб Л.С. 

17 Граматика німецької мови  
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,6 Амеліна С.М.,  
Жукова Л.В.,  
Конончук І.В.та ін. 

18 Німецька мова для іженерів-
механіків  
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,8 Амеліна С.М.,  
Зуєнко Н.О.,  
Колесник М.Ю. 

19 Теорія перекладу (курс лекцій). На-
вчальний посібник (нім. мовою) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11, 25 Амеліна С.М. 

20 Навчальний посібник «Німецька мо-
ва» для підготовки фахівців ОКР 
«Магістр» спеціальності «Ветерина-
рна медицина» аграрних ВНЗ  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

22,1 Зуєнко Н. О. 

21 Французька мова за професійним 
спрямуванням. Навчальний посібник 
для студентів факультету ветеринар-
ної медицини ОC «Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12 Рудницька Н.А. 

22 Французька мова. Навчальний посі-
бник для студентів спеціальності 
«Лісове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,5 Мусійчук С. М. 

23 Практикум з граматики французької 
мови 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10 Мусійчук С. М. 

24 Технології соціально-педагогічної 
діяльності  (протокол № 9 від 
22.04.2015 р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

27 Ковальчук Т.І. 
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25 Методика написання, оформлення і 

захисту курсової і дипломної робіт 
(протокол № 4 від 30.10.2015 р.) 

К.: Міленіум 15 Харченко С.В., 
Сопівник І.В.,  
Шинкарук О.В. 

26 Теорія та історія соціального вихо-
вання в зарубіжних країнах (для сту-
дентів напряму «Соціальна педагогі-
ка») (протокол № 10 від 
27.05.2015 р.). 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

25 Шикарук В.Д.,  
Сопівник Р.В.,  
Сопівник І.В. 

27 Теорія і історія соціального вихован-
ня (протокол № 11 від 24.06.2015 р.). 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

23,25 Васюк О. В. 

28 Педагогіка вищої школи (протокол 
№ 4 від 30 жовтня  2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

23,8 Виговська С.В. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 
1 Keys to success in business English. 

(Лист № 1/11-419 від 13.01.2012 р.) 
К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

22,7 Манелюк  А.В. 
Шанаєва-Цимбал Л.О. 

2 «Business studies» для студентів спе-
ціальності «Управління навчальним 
закладом (Лист  №1/11-417 від 
13.01.2012 р.) 
 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

22 Манелюк  А.В. 
Шанаєва-Цимбал Л.О. 

3 Master's course of Business English 
(Лист № 1/11-12060 від  
29.07.2013 р.) 

К.: Видавничо-
поліграфічний 
дім «Формат» 

40 Качмарчик С.Г. 
Манелюк  А.В. 
Шанаєва-Цимбал Л.О. 

4 Англійська мова (Лист №1/11-4019 
від 26.03.2012 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

15,7 Данькевич Л. Р. 
Ямнич Н. Ю. 
Ткачук В. А. 

5 Історія української культури  
(Лист № 1/11-2507  
від 30.03.2011 р.) 

К.: Центр учбової 
літератури 

20,7 
 

Павлова О.Ю.,  
Мельничук Т.Ф., 
Грищенко І.В. та ін. 

6 Естетика. Філософія Мистецтва  
(Лист № 1/11-8047 
 від 29.08.2011 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

11,2 Павлова О.Ю.,  
Мисюра Т.М.,  
Сидоренко І.Г. 

7 Культурологія  (Лист № 1/11-4082 
від 24.03.2014 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

11,2 Майданюк І.З.,  
Мельничук Т.Ф., 
Грищенко І.В. та ін. 

8 Філософія науки та інноваційного 
розвитку(лист № 1/11-3180 від 
16.04.2010 р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

66,65 Культенко В.П., 
Горбатюк Т.В., 
Гейко С.М. та ін. 

9 Філософія освіти (лист № 1/11-4598 
від 31.03.2014 р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

13,86 Культенко В.П., 
Гейко С.М., 
Горбатюк Т.В. 
та ін. 

10 Філософія освіти. Частина II 
(лист № 1/11-4598  
від 31.03.2014 р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

32,63 Культенко В.П., 
Гейко С.М., 
Горбатюк Т.В.  
та ін. 

11 Логіка. Навчальний посібник К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,7 Гейко С.М. 
 

12 Філософія. Навчальний посібник К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

7,8 Гейко С.М., 
Культенко В.П., 
Лаута О.Д. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
13 Практичний курс основної іноземної 

мови: Learning English through Video 
(лист № 1/11-16905 від 24.10.2014 р.) 

К.: ДДП «Експо-
друк» 

12,1 Іванова О.В., 
Тарасова В.В. 

14 Основи укладання галузевих глосарі-
їв. Курс лекцій (лист № 1/11-16906 
від 24.10.2014) 

К.: К.: ДДП «Ек-
сподрук» 

12,6 Іванова О.В. 

15 Англійська мова. Навчальний посіб-
ник для підготовки фахівців ОКР 
«Бакалавр» за напрямом «Процеси, 
машини та обладнання АПВ» аграр-
них ВНЗ ІІІ-IV р.а. (лист № 1/11-
17590 від 18.11.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

13,3 Мудра С.В., 
Поліщук А.В. 

16 Навчальний посібник «Англійська 
мова» для підготовки фахівців за на-
прямом 6.100102 «Процеси, машини 
та обладнання АПВ» у ВНЗ ІІ-IV р.а. 
Частина 1 та 2 (лист №1/11-17381 від 
13.11.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

30,3 Якушко К.Г. 

17 Навчальний посібник «Англійська 
мова (за професійним спрямуван-
ням). Англо-український словник» 
для підготовки фахівців напряму 
6.100102 «Процеси, машини та обла-
днання АПВ» (лист № 1/11-17382 від 
13.11.2013 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

34,06 Волянський М.С., 
Березова Л.В. 

18 Навчальний посібник з дисципліни 
«Військова педагогіка та психологія» 
(лист № 1/11-6824 від 15.05.2012 р.) 

К.: Національний 
університет обо-
рони України 

14,3 Олійник Л.В.,  
Цикра І.О.,  
Цимбал С.В. 

19 Німецька мова для вступників до ма-
гістратури зі спеціальностей 
8.03010201 «Психологія», 
8.03010301 «Практична психологія». 
Навчальний посібник для студентів, 
бакалаврів, аспірантів та викладачів 
ВНЗ (лист № 1/11-9299 від 
17.06.2014 р.) 

К.: Талком 9,5 Петько Л.В.,  
Гребінник Л.В., 
Скубашевська О.С. 
та ін. 

20 Німецька мова для вступників до ма-
гістратури зі спеціальностей 
8.04010401 «Географія», 8.14010301 
«Туризмознавство». Навчальний по-
сібник для студентів, бакалаврів, ас-
пірантів та викладачів ВНЗ (лист № 
1/11-7877 від 23.05.2014 р.) 

К.: Університет 
«Україна» 

9,6 Петько Л.В.,  
Гончарова Т.В., 
Гребінник Л.В.  
та ін. 

21 Німецька мова для вступників до ма-
гістратури зі спеціальностей: 
8.04010201 «Біологія», 8.04010101 
«Хімія», 8.04010601 «Екологія та 
охорона навколишнього середови-
ща». Навчальний посібник для сту-
дентів, бакалаврів, аспірантів та ви-
кладачів ВНЗ (лист № 1/11-7903 від 
23.05.2014 р.) 
 

К.: Університет 
«Україна» 

9,4 Петько Л.В., 
Гончарова Т.В., 
Гребінник Л.В.  
та ін. 
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22 Термінологія землеустрою (лист   

№ 1/11-18546 від 25.11.2014 р.) 
Ніжин: 
Видавець ПП  
Лисенко М.М. 

62,2 Ковальчук І.П., 
Тверезовська Н.Т., 
Сидорко В.П. та ін. 

23 Геохімія довкілля (лист № 1/11-
19280 від 08.12.2014 р.) 

Ніжин: 
Видавець ПП  
Лисенко М.М. 

23,5 Тверезовська Н.Т., 
Євпак І.В., 
Павлюк С.Д. та ін. 

24 Технології соціально-педагогічної 
роботи в зарубіжних країнах (лист № 
1/11-8190 від 14.05.2013 р.) 

К.: Міленіум 19 Кубіцький С.О. 

25 Законодавча база управління навча-
льними закладами (лист №1.11/18-
5028 від 07.04.2015 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,4 Ніколаєнко С.М. 

 Навчальні посібники з грифом МАП 
1 Англійська мова. Навчальний посіб-

ник для підготовки фахівців ОКР 
«Магістр» вищих аграрних навчаль-
них закладів освіти за спеціальністю 
«Механізація сільського господарст-
ва» (лист № 37-128-15/19457 від 
17.10.2012 р.) 

К.: «Видавничо-
поліграфічний 
дім «Формат» 

34,3 Пономаренко О.Г., 
Мудра С.В. 

2 Історія української педагогіки і осві-
ти (лист №18-28-13/64 від 
14.01.2011р.) 

Ніжин: 
Видавець ПП Ли-
сенко М.М. 

37,4 Васюк О.В., 
Сопівник І.В. 

 Методичні розробки 
1 Методичні вказівки з англійської мо-

ви для студентів III – IV курсів на-
пряму підготовки «Менеджмент» (за 
підручником «Market Leader Interm
diate») 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12 Качмарчик С.Г. 
 

2 Методичні вказівки з дисципліни 
«Ділова англійська мова» для студе-
нтів дистанційної форми навчання 
ОКР «Магістр» спеціальності «Ад-
міністративний менеджмент» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11 Качмарчик С.Г. 
 

3 Методичні рекомендації з вивчення 
основ професійної етики лікаря вете-
ринарної медицини 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Лашкул В.А. 
 

4 The Professional and Ethical Compet
nce Formation of Future Veterinary 
Doctors: Methodological recommend
tions for veterinarian students 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Лашкул В.А. 
 

5 Теоретичні основи професійно-
етичної компетентності лікаря вете-
ринарної медицини 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Лашкул В.А. 
 

6 Навчально-методичний посібник 
«Take-home task» для самостійної 
роботи студентів економічних спеці-
альностей 

К.: ТОВ «ГЛІФ 
МЕДІА» 

18,5 Розгон І.Ю. 

7 Спецкурс для студентів факультету 
захисту рослин, біотехнологій та 
екології «Гуманістична спрямова-
ність особистості майбутнього біоте-
хнолога» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Мишак О.О. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
8 Формування гуманістичної спрямо-

ваності майбутніх біотехнологів в 
процесі вивчення іноземної мови  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6 Мишак О.О. 

9 Англійська мова. Посібник для сту-
дентів за напрямом 6.090102 «Тех-
нологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» 

К.: Видавничо-
поліграфічний дім  
«Фо-мат» 

8 Мишак О.О. 

10 How to Write Scientific Papers: Met
odic Guider for Future Scientists for 
speciality 8.09020101 «Water bioreso
rses and aquaculture» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,5 Грабовська Т.О., 
Вдовенко Н.М.,  
Коробова Н.М. 

11 English for Veterinarians: Students 
book (робочий зошит) 

Рівне: Волинські 
обереги 

10 Грабовська Т.О. 

12 English (pre-intermediate level) К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12 Данькевич Л. Р. 
Ямнич Н. Ю. 
Ткачук В. А. 

13 Методичні рекомендації із дисциплі-
ни «Психологія інноваційної діяль-
ності» для студентів спеціальності 
8.18010012 «Упраління інновацій-
ною діяльністю» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Омельченко Л.М. 

14 Методичні рекомендації із дисциплі-
ни «Основи психології та педагогі-
ки» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,5 Костюк Д.А. 

15 Навчально-методичний посібник 
«Вікова та педагогічна психологія» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

24,5 Вус В.І. 

16 Філософія. Методичні вказівки для 
студентів НУБіП України стаціонар-
ної форми навчання з усіх спеціаль-
ностей ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,4 Гейко С.М., 
Культенко В.П., 
Савицька І.М. та ін. 

17 Філософія. Методичні вказівки для 
студентів НУБіП України заочної 
форми навчання з усіх спеціальнос-
тей ОКР «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,8 Гейко С.М., 
Культенко В.П., 
Савицька І.М. та ін. 

18 Методичні вказівки з вивчення курсу 
«Філософія» для студентів ОКР «Ба-
калавр» 

Київ-Ніжин 2,5 Горбатюк Т.В., 
Данилова Т.В. 

19 Філософія. Навчально-методичний 
посібник 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10,2 Сторожук С.В., 
Матвієнко І.С. 

20 Практикум з філософії. Навчально-
методичний посібник 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,3 Сторожук С.В., 
Матвієнко І.С. 

21 Практикум з логіки для студентів 
економічних спеціальностей 

К.: ДДП «Експо-
Друк» 

4,5 Сподін Л.А. 

22 Методичні рекомендації до семінар-
ських занять із курсу «Історія Украї-
ни» (соціально-економічний аспект) 
для студентів денної форми навчання 

К.: «Анва-Принт» 7,4 
 

Ісакова Н.П., 
Кравченко Н.Б., 
Кропивко О.М. 
та ін. 

23 Історія України. Методичні рекоме-
ндації для студентів заочної форми 
навчання 
 

К.: «Анва-Принт» 12,2 
 

Ісакова Н.П., 
Кравченко Н.Б., 
Кропивко О.М. 
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друк. арк. 
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24 Історія України: довідник для студе-

нтів 
К.: «Анва-Принт» 7,6 

 
Ісакова Н.П., 
Кравченко Н.Б., 
Кропивко О.М. 
та ін. 

25 Історія України: практикум К.: «Анва-Принт» 9,4 
 

Ісакова Н.П., 
Кравченко Н.Б., 
Кропивко О.М. 
та ін. 

26 Навчально-методичний посібник  
«Політологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,1 Сєкунова Ю.В. 

27 Древнейший, средневековый и но-
вый периоды истории украинских 
земель. Учебное пособие для студен-
тов всех специальностей 

К.: «Анва-Принт» 7,2 Ісакова Н.П., 
Кропивко О.М. 

28 Древнейший, средневековый и но-
вый периоды истории украинских 
земель 

К.: «Анва-Принт» 7,4 Ісакова Н.П., 
Кропивко О.М. 

29 Основи прикладної політології. На-
вчально-методичний посібник 

К.: ТОВ «Видав-
ничо-полігра-
фічний дім Фор-
мат» 

13,5 Грабовський О.В. 

30 Політологія. Навчально-методичний 
посібник для студентів нефахових 
спеціальностей  

К.: ПП «Директ 
Лайн» 

10,4 Калуга В.Ф. 

31 Методичні рекомендації щодо підго-
товки до державного іспиту з дисци-
плін «Порівняльна лексикологія ос-
новної (англ.) та української мов» і 
«Практика письмового і усного пе-
рекладу» для студентів ОКР «Бака-
лавр» за напрямом підготовки 
6.020303 «Філологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4 Жорнокуй У.В. 
Скалевська Г.О. 

32 Methodological Recommendations for 
implementing Discussion Technique 
into «Practical Course of the English 
Language» for training specialists in 
accordance with Educational and Qual
fication level «Bachelor» in subject a
ea 0203 «Humanities» of specialty «P
ilology»  

К.: Вид-во ТОВ 
«ГЛІФ МЕДІА» 

3 Арістова Н.О. 

33 Збірник тестових завдань з навчаль-
ної дисципліни «Сучасна література 
країни основної іноземної мови (анг-
лійської) для студентів ОКР «Бака-
лавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні 
науки» напряму підготовки 6.020303 
«Філологія»  

К.: Вид-во ТОВ  
«ГЛІФ МЕДІА», 

10 Арістова Н.О. 

34 Методичні рекомендації щодо орга-
нізації та проведення виробничої пе-
рекладацької практики студентів 
денного відділення ОКР «Бакалавр» 
напряму 6.020303 «Філологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Скалевська Г.О. 
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друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
35 Методичні матеріали «Home-reading 

– Short Stories by O. Henry» до прак-
тичних занять з дисципліни «Прак-
тичний курс другої іноземної мови і 
переклад» (англійської) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Іванова О.В. 

36 Збірник тестових завдань із навчаль-
ної дисципліни «Спецкурс з основ 
укладання галузевих глосаріїв»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,9 Іванова О.В. 

37 Методичні вказівки «Практичний 
курс другої іноземної мови і перек-
лад (англійської). Методичні вказів-
ки для проведення практичних за-
нять з теми «Creative Writing» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Іванова О.В. 

38 Англійська мова. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ОКР «Бакалавр» факультету захисту 
рослин, біотехнологій та екології  

К.: «Формат» 6,25 Пономаренко О.Г., 
Найдьонова А.В. 

39 Робочий зошит  до вивчення дисци-
пліни «Стандартизація та якість с/г 
продукції» для студентів напряму пі-
дготовки «Економіка» спеціальнлос-
ті «Економіка підприємства» (денна 
форма навчання) 

К.: вид-во «Центр 
інформаційних 
технологій» 

6 Войцехівський В.І., 
Глуховська Н.А 

40 Англійська мова професійного спря-
мування. Методичні рекомендації 
для студентів агробіологічних спеці-
альностей заочної форми навчання   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6 Журба О.Р. 

41 Англійська мова. Навчально-
методичний посібник для самостій-
ної роботи фахівців з енергетики та 
автоматики  

К.: Ту-Прінт 10,5 Якушко К.Г. 

42 Українська мова за професійним 
спрямуванням. Методичні рекомен-
дації з укладання інформаційних до-
кументів 

К.: Міленіум 5 Харченко С.В., 
Шинкарук О.В. 

43 Практикум з латинської мови для 
студентів-ветеринарів 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,25 Вакулик І.І., 
Балалаєва О.Ю. 

44 Підготовка майбутніх учителів до 
управління навчальною діяльністю 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів 

Чернігів : Вид-во 
ЧНПУ 

2,25 Вихор В.Г. 

45 Українська мова за професійним 
спрямуванням. Методичні рекомен-
дації до практичних занять для сту-
дентів напряму 6.030401 «Правоз-
навство» 

Ніжин: Вид. ПП 
Лисенко М.М. 

6,4 Личук М. І. 

46 Українська мова за професійним 
спрямуванням. Робоча програма для 
студентів напряму 6.030401 «Право-
знавство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Личук М. І., 
Тепла О. М. 

47 A Practical Course In English Lexico
ogy (протокол № 4 від 30.10.2015 р.) 

К.: Вектор 11,43. Козуб Л.С. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
48 Stylistics Of The English Language: 

Theoryand Practice (протокол № 4 від 
30 жовтня 2015 р.) 

К.: Вектор 19,14 Валігура О.Р, 
Козуб Л.С. 

49 Граматика німецької мови.  
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,6 Амеліна С.М.,  
Жукова Л.В., 
Конончук І.В.  
та ін. 

50 Німецька мова для іженерів-
механіків 
 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,8 Амеліна С.М., 
Зуєнко Н.О., 
Колесник М.Ю. 
та ін. 

51 Теорія перекладу (курс лекцій) (ні-
мецькою мовою) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,25 Амеліна С.М. 

52 «Німецька мова» для підготовки фа-
хівців ОКР «Магістр» спеціальності 
«Ветеринарна медицина» вищих аг-
рарних навчальних закладів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

22,1 Зуєнко Н. О. 

53 Методичні рекомендації до виконан-
ня курсових робіт з дисципліни «Те-
хнології соціально-педагогічної дія-
льності» (протокол № 1 від 28 верес-
ня 2015 р.) 

Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М. 

7 Ковальчук Т.І. 

54 Методичні рекомендації до курсових 
робіт з дисципліни «Соціальна педа-
гогіка» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Наконечна О.В., 
Сопівник І.В. 

55 Етика соціально-педагогічної діяль-
ності в схемах і таблицях 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,4 Наконечна О.В. 

56 Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Інформаційні технології в перекла-
дацьких проектах» для бакалаврів 
напряму «Філологія» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,1 Тарасенко Р.О. 

57 Формування дослідницької компете-
нтності бакалаврів соціальної педа-
гогіки у процесі професійної підго-
товки 

К.: Міленіум 4,5 
 
 

Прохорчук О.М. 
 
 

58 Журнал та методичні матеріали на-
ставника академічної групи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,7 Шинкарук В.Д., 
Сопівник І.В., 
Сопівник Р.В. 

59 Виховання і самовиховання на заса-
дах національно-патріотичних цін-
ностей 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,6 Сопівник Р.В., 
Петрів Г.В. 

60 Методичні рекомендації щодо вико-
нання курсової роботи з дисципліни 
«Теорія і історія соціального вихо-
вання» (для студентів гуманітарно-
педагогічного факультету напряму 
6.010106 «Соціальна педагогіка») 

К.: Видавничий 
центр СПД Крас-
новид С.О.  

6 Буцик І.М., 
Васюк О.В., 
Виговська С.В., 
Сопівник Р.В. 

61 Методичні рекомендації щодо про-
ведення виробничої соціально-педа-
гогічної практики для підготовки фа-
хівців з напряму 6.010106 «Соціаль-
на педагогіка» 

К.: Видавничий 
центр СПД Крас-
новид С.О. 

5 Буцик І.М., 
Виговська С.В., 
Васюк О.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
62 Збірник тестових завдань з дисцип-

ліни «Педагогіка» для студентів на-
пряму підготовки 6.010106 «Соціа-
льна педагогіка». Частина І. Загальні 
основи педагогіки. Дидактика 

К.: Видавничий 
центр СПД Крас-
новид С.О.   

6,8 Виговська С.В. 

63 Збірник тестових завдань з дисцип-
ліни «Педагогіка»  для студентів на-
пряму підготовки 6.010106 «Соціа-
льна педагогіка». Частина ІІ. Вибрані 
теми дидактики. Теорія виховання. 
Школознавство 

К.: Видавничий 
центр СПД Крас-
новид С.О. 

8,2 Виговська С.В. 

64 Методичні рекомендації для прове-
дення виробничої (безвідривної від 
навчання) практики 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19 Яковлева В.А. 
 

65 Методичні рекомендації для прове-
дення навчальної (безвідривної від 
навчання ознайомчої зі спеціальнос-
ті) практики 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

21 Яковлева В.А. 

66 Методичні рекомендації для прове-
дення виробничої (переддипломної) 
практики  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

23 Яковлева В.А. 

67 Методичні рекомендації для прове-
дення виробничої (з фаху)  практики 
для студентів спеціальності «Педаго-
гіка вищої школи» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1.4 Яковлева В.А. 

68 Методичні рекомендації для  прове-
дення курсових робіт з  дисципліни 
«Методика навчання циклу дисцип-
лін з землеустрою» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1.4 Яковлева В.А. 

69 Методика навчання циклу дисциплін 
з землеустрою. Навчально-методичні 
рекомендації для проведення прак-
тичних занять зі студентами спеціа-
льності «Педагогіка вищої школи»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1.4 Яковлева В.А. 

 

ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Регіональна економіка для студентів 

ОР «Бакалавр» напрямів підготовки 
«Облік і аудит», «Економіка підпри-
ємств», «Фінанси і кредит»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

38,31 Кулаєць М.М., 
Наконечна К.В., 
Яра О.С.  

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 
1 Стратегічне управління інновацій-

ним розвитком 
К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

10,5 Витвицька О.Д. 
 

2 Менеджмент: теорія та практика  К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

21 Витвицька О.Д., 
Скрипниченко В.А. 

3 Підвищення кваліфікації НПП  в 
контексті інноваційного розвитку  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

18 Витвицька О.Д., 
Скрипниченко В.А., 
Демешкант Н.А. 
та ін.  

4 Сільськогосподарська дорадча дія-
льність  
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

31,8 
 

Кудінова І.П. 
Бесчастна М.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
5 Основі сільського зеленого туризму 

(протокол №10 від 27.05.2015 р.) 
Ніжин: Видавець 
Лисенко М.М. 

37,0 Кальна-Дубінюк Т.П., 
Кудінова І.П. та ін.  

 Методичні розробки 
1.  Економіка інноваційного підприємс-

тва. Методичні рекомендації для на-
писання курсових робіт з дисцип-
ліни «Економіка інноваційного підп-
риємства» для ОКР «Магістр» спеці-
альності «Управління інноваційною 
діяльністю» денної форми навчання  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

1,75 Кулаєць М.М.    
 

2.   Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Стратегічне управління інновацій-
ним розвитком» для студентів ОС 
«Магістр» спеціальності «Управлін-
ня інноваційною діяльністю» 

НВДЦ «Бережа-
ни» 

4,3 Витвицька О.Д., 
Пабат В.О.  
 

3.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Стратегічне 
управління інноваційним розвитком» 
для студентів ОС «Магістр» спеціа-
льності «Управління інноваційною 
діяльністю» 

НВДЦ «Бережа-
ни» 

6,5 Витвицька О.Д., 
Пабат В.О. 
 

4.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Управління 
організаційно-виробничих систем» 
для студентів ОС «Магістр» спеціа-
льності «Управління інноваційною 
діяльністю»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,8 Витвицька О.Д., 
Старинець О.Г. 
 

5.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Управління 
інноваційними проектами» для сту-
дентів ОС «Магістр» спеціальності  
«Управління інноваційною діяльніс-
тю  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,6 Витвицька О.Д 
 

6.  Методичні рекомендації для самос-
тійного вивчення дисципліни «Еко-
номіка інноваційного підприємства» 
для ОС «Магістр» спеціальності 
«Управління інноваційною діяльніс-
тю»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

5,5 Кулаєць М.М. 

7.  Аграрна освіта сьогодні 
 

Кам’янець-
Подільський: 
«Аграрна освіта»  

24,2 Іщенко Т.Д. 

8.  Методичні рекомендації до виконан-
ня практичних завдань з дисципліни 
«Трансфер технологій» для підгото-
вки фахівців спеціальності 8.18010012 
«Управління інноваційною діяльніс-
тю» з напряму 1801 «Специфічні ка-
тегорії 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,0 Скрипниченко В.А. 
 

9.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення курсу «Інноваційна діяль-
ність в АПВ» для студентів денної та 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10,5 Скрипниченко В.А. 
 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
заочної форми навчання ОКР «Ма-
гістр» спеціальності «Державна слу-
жба»  

10.  Методичні вказівки до виконання 
практичних занять з дисципліни 
«Маркетинг інновацій» для студентів 
очної та заочної форми навчання  
ОКР «Магістр» галузь знань 1801 
«Специфічні категорії» спеціальності 
8.18010012 «Управління інновацій-
ною діяльністю»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Скрипниченко В.А. 
 

11.  Методичні вказівки для підготовки 
до тестового контролю знань з дис-
ципліни «Інтелектуальна власність» 
для студентів денної форми навчання 
ОКР «Магістр» галузь знань 1801 
«Специфічні категорії» спеціальності 
8.18010012 «Управління інновацій-
ною діяльністю» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 Скрипниченко В.А. 
 

12.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення курсу «Маркетинг іннова-
цій» для студентів очної та заочної 
форми навчання ОКР «Магістр» га-
лузь знань 1801 «Специфічні катего-
рії» спеціальності 8.18010012 «Уп-
равління інноваційною діяльністю»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Скрипниченко В.А. 

13.  Методичні рекомендації для самос-
тійного вивчення курсу «Інтелектуа-
льна власність» для студентів денної 
форми навчання ОКР «Магістр» га-
лузь знань1801 «Специфічні катего-
рії» спеціальності 8.18010012 «Уп-
равління інноваційною діяльністю» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,6 Скрипниченко В.А. 

14.  Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни «Інвестиційний менеджмент»  
для підготовки фахівців спеціальнос-
ті  8.18010012 «Управління іннова-
ційною діяльністю» з напряму 1801 
«Специфічні категорії» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

8,13 Вишнівська Б.В. 

15.  Методичні рекомендації до написан-
ня інноваційних проектів з дисцип-
ліни «Економіка й організація ін-
новаційної діяльності» для підготов-
ки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 
6.030507 «Економіка підприємств»   

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

2 Вишнівська Б.В.  
 

16.  Методичні рекомендації до самос-
тійного вивчення дисципліни «Інвес-
тиційний менеджмент» для підготов-
ки фахівців спеціальності 8.18010012 
«Управління інноваційною діяльніс-
тю» з напряму 1801 «Специфічні ка-
тегорії»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

2,1 Вишнівська Б.В.  
 

17.  Методичні рекомендації до самос-
тійного вивчення дисципліни «Фі-

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

2,38 Вишнівська Б.В. 
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нансовий менеджмент» для підгото-
вки фахівців спеціальності 
8.18010012 «Управління інновацій-
ною діяльністю» з напряму 1801 
«Специфічні категорії» 

18.  Опорний конспект лекцій з дисцип-
ліни «Фінансовий менеджмент» для 
підготовки фахівців спеціальності  
8.18010012 «Управління інновацій-
ною діяльністю» з напряму 1801 
«Специфічні категорії»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

5,6 Вишнівська Б.В. 
 

19.  Методичні вказівки до підготовки до  
практичних занять по «Змістовному 
модулю 1» з дисципліни «Регіональ-
на економіка  для студентів ОС «Ба-
калавр» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,5 Наконечна К.В. 

20.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення Модуля 2 дисципліни 
«Економічна політика» для студентів 
ОС «Магістр» спеціальності «Дер-
жавна служба» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6.2 Наконечна К.В.  
 

21.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення Модуля 2 «Екологія», дис-
ципліни «Регіональна економіка для 
студентів ОС «Бакалавр» спеціаль-
ності «Облік і аудит»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

9,6 Наконечна К.В. 

22.  Методичні вказівки до підготовки до  
практичних занять по «Змістовному 
модулю 2» з дисципліни «Регіональ-
на економіка для студентів ОС «Ба-
калавр» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,2 Наконечна К.В 

23.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення Модуля 1 з дисципліни 
«Економічна політика» для студентів 
ОС «Магістр» спеціальності «Дер-
жавна служба» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,2 Наконечна К.В. 
 

24.  Методичні рекомендації до самос-
тійного вивчення дисципліни «Логі-
стична підтримка інноваційної дія-
льності» для студентів денної форми 
навчання ОС «Магістр» галузь знань 
1801 «Специфічні категорії» спеціа-
льності 8.18010012 «Управління ін-
новаційною діяльністю»  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,4 Стретович О.А.  
 

25.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення  дисципліни «Державне та 
регіональне управління» для студен-
тів денної форми навчання англомо-
вної групи 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

5 Наконечна К.В.  
 

26.  Методичні вказівки до підготовки до  
практичних занять з дисципліни «Ре-
гіональна економіка» для студентів 
англомовних груп ОС «Бакалавр» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

10 Наконечна К.В.  
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27.  Навчально-методичні рекомендації 

для самостійної роботи з дисципліни 
«Екологічний менеджмент», модуль 
1 «Теоретичні основи екологічного 
менеджменту» для підготовки фахів-
ців ОКР «Магістр» галузь знань 1801 
«Специфічні категорії» спеціальності 
«Управління інноваційною діяльніс-
тю»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,6 Демешкант Н.А. 

28.  Навчально-методичні рекомендації 
для самостійної роботи з дисципліни  
«Екологічний менеджмент», модуль 
2 «Механізми впровадження системи 
екологічного менеджменту» для під-
готовки фахівців ОКР «Магістр» га-
лузь знань 1801 «Специфічні катего-
рії» спеціальності «Управління інно-
ваційною діяльністю» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,75 Демешкант Н.А. 

29.  М’ясна продуктивність сільськогос-
подарських тварин 

К.: Видавництво 
«Дім, сад, город» 

2,00 Пабат В.О. 

30.  Ставкове рибництво  К.: Видавництво 
«Дім, сад, город» 

1,87 Пабат В.О. 

31.  Методичні рекомендації з дисциплі-
ни «Організація діяльності держав-
ного службовця» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,75 Жовнірчик Я.Ф. 

32.  Методичні рекомендації щодо про-
ведення дослідження, написання, 
оформлення та захисту кваліфікацій-
них робіт зі спеціальності 8.15010002 
«Державна служба» в галузі знань 
«Державне управління» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,56 Жовнірчик Я.Ф.,  
Пабат В.О. 

33.  Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Стратегічне управління інновацій-
ним розвитком» для студентів ОС 
«Магістр» спеціальності «Управлін-
ня інноваційною діяльністю» 

НВДЦ «Бережа-
ни» 

4,3 Витвицька О.Д., 
Пабат В.О. 

34.  Маркетинг у туризмі. Методичні 
вказівки до виконання практичних 
завдань і самостійної роботи. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Кудінова І.П. 

35.  Менеджмент у туризмі. Методичні 
вказівки до виконання практичних 
завдань і самостійної роботи 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,8 Кудінова І.П. 

36.  Сільськогосподарська дорадча дія-
льність. Методичні вказівки до ви-
конання практичних завдань і самос-
тійної роботи   

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,2 Кудінова І.П.,  
Бесчастна М.В. 

37.  Методичні вказівки до виконання 
практичних завдань і самостійної 
роботи з курсу «Домашня економі-
ка» для ОКР «Магістр» галузі знань 
1801 «Специфічні категорії» спеціа-
льності 8.18010004 «Дорадництво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,9 Сокол Л.М. 
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38.  Методичні вказівки до виконання 

практичних завдань і самостійної 
роботи з курсу «Міжнародна дорадча 
діяльність» для ОКР «Магістр» галу-
зі знань 1801 «Специфічні категорії» 
спеціальності 8.18010004 «Дорадни-
цтво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,0 Сокол Л.М. 

39.  Логістика в сільському зеленому ту-
ризмі. Методичні вказівки до вико-
нання практичних завдань і самос-
тійної роботи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Рибак Л.Х. 
 

40.  Планування і організація туристич-
ного бізнесу. Методичні вказівки до 
виконання практичних завдань і са-
мостійної роботи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Рибак Л.Х. 
 

41.  Основи аграрного консалтингу. Ме-
тодичні вказівки до виконання прак-
тичних завдань і самостійної роботи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Рибак Л.Х. 

42.  Економіка та бізнес. Методичні вка-
зівки до виконання практичних за-
вдань і самостійної роботи 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Рибак Л.Х. 

43.  Інформаційні системи і технології в 
туризмі. Методичні вказівки до ви-
конання практичних завдань і самос-
тійної роботи 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,0 Бесчастна М.В. 

44.  Туроперейтинг. Методичні вказівки 
до виконання практичних завдань і 
самостійної роботи 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,0 Бесчастна М.В. 

45.  Методичні вказівки для самостійного 
вивчення дисципліни «Дорадництво 
в аграрному сервісі» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2 др.арк Мосіюк С.І., 
Мосіюк І.П. 

46.  «Паблік рілейшнз для консалтингу». 
Методичні  вказівки для підготовки 
магістрів галузі знань 0801 «Специ-
фічні категорії» спеціальності  
8.18010004 «Дорадництво» кваліфі-
кації 2419.2 «Консультант з дорад-
ництва 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,2 Локутова О.А. 

47.  Cільськогосподарська дорадча дія-
льність. Дорадництво в органічному 
виробництві. Методичні  вказівки 
для підготовки магістрів галузі знань 
0801 «Специфічні категорії» спеціа-
льності 8.18010004 «Дорадництво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Локутова О.А. 

48.  Cільськогосподарська дорадча дія-
льність. Дорадництво в сільському 
зеленому туризмі. Методичні  вказі-
вки для підготовки магістрів галузі 
знань 0801 «Специфічні категорії» 
спеціальності 8.18010004 «Дорадни-
цтво» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Локутова О.А. 
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ННІ  енергетики, автоматики і енергозбереження 
 

 Підручники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 

1. 
Регульований електропривід (Прото-
кол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

32,1 Голодний І.М., 
Лавріненко Ю.М., 
Червінський Л.С. 

2. 
Надійність технічних систем і техно-
генні ризики  
(Протокол №3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

35 Жильцов А.В., 
Щепотьєв О.І. 

3 

Методи вимірювання параметрів на-
вколишнього середовища. Підручник 
для студентів ВНЗ України 
(протокол № 8 від 17.04.2014 р.) 

К.: Поліграфіч-
ний центр «Print
ine» 

21,25 Посудін Ю.І. 

 Підручники з грифом МОН 

1. Гідравліка К.: В-во «Олді 
Плюс» 

34,13 Міщенко А.В., 
Палішкін М.А. 

2. 

Фізика. Підручник для студентів нефі-
зичних спеціальностей ВНЗ України. 
Друге, правлене видання (лист № 1/11 
- 11440 від 06.02.2011 р.) 

К.: Поліграфіч-
ний центр «Print
ine» 

36 Бойко В.В.,  
Сукач Г.О.,  
Кідалов В.В. 

3. 

Physics with Fundamentals of Biophy
ics. Навчальний підручник для сту-
дентів вищих навчальних закладів 
України на англійській мові 

К.: Поліграфіч-
ний центр «Print
ine» 

13,25 Posudin Yuriy 

4. 

Біофізика і методи аналізу навколиш-
нього середовища. Підручник для сту-
дентів ВНЗ України (лист № 1/11-7476 
від 06 08.2010 р.)  

К.: Поліграфіч-
ний центр «Print
ine» 

22,25 Посудін Ю.І. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку вченою радою НУБіП України 

1. 
Технічні засоби і системи обліку 
електричної енергії  
(протокол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

28,5 Лут М.Т., 
Радько І.П. 

2. 

Діагностування енергетичного обла-
днання. Лабораторний практикум. 
Частина 1. 
(протокол №6 від 24.12.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,06 Лут М.Т., 
Радько І.П., 
Наливайко В.А. 
та ін. 

3. 

Діагностування енергетичного обла-
днання.  Лабораторний практикум. 
Частина 2. 
(протокол №6 від 24.12.2014 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,5 Лут М.Т.,                   
Радько І.П.,                     
Наливайко В.А.  
та ін.  

4. 

Виробнича електромонтажна прак-
тика. Лабораторний практикум до 
виконання практичних робіт  
(протокол №10 від 27.05.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,2 Лут М.Т., 
Окушко О.В., 
Ковтун П.М., 
Васюк В.В. 

5. 
Охорона праці в галузі (електробез-
пека) 
(протокол №10 від 27.05.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,5 Брагіда М.В., 
Лут М.Т., 
Окушко О.В. та ін.  

6. 
Електротехніка і електромеханіка. 
Том І. Електротехніка  
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «Політехніка» 22,25 Жильцов А.В., 
Мірських Г.О. 

7. 
Електротехніка і електромеханіка. 
Том ІІ. Електромеханіка 
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «Політехніка» 22,8 Жильцов А.В., 
Мірських Г.О. 
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8. 
Електротехніка і електромеханіка. 
Том ІІІ. Збірник задач 
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «Політехніка» 12,8 Жильцов А.В., 
Мірських Г.О., 
Сорокін Д.С. 

9. Електричні машини 
(протокол №4 від 30.10.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

27,25 Чуєнко Р.М. 

10. 

Система забезпечення якості освіти в 
дослідницькому університеті  
(протокол №3 від 20.02.2015р.)  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

21,6 Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г., 
Михайліченко М.В 

11. 
Технічне діагностування електрооб-
ладнання сільськогосподарського 
виробництва 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

13 Васюк В.В., 
Жильцов В.В., 
Щепотьєв О.І. 

12. 

Електричні машини. Збірник задач К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

21,38 Жильцов В.В., 
Мірських Г.О., 
Васюк В.В., 
Мархонь М.В. 

13. 
Теоретичні основи електротехніки. 
Том 1 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

23,25 Василенко В.В.,  
Жильцов А.В.,  
Сорокін Д.С. 

14. 
Теоретичні основи електротехніки. 
Том 2 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19,69 Василенко В.В.,  
Жильцов А.В.,  
Сорокін Д.С. 

15. 
Теоретичні основи електротехніки.  
Перехідні процеси в лінійних елект-
ричних колах 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,62 Жильцов А.В., 
Коробський В.В., 
Мрачковський А.М. 

16. 
Електротехніка. Частина 1 К.: «ЦП «Комп-

ринт» 
7,56 Жильцов А.В., 

Коробський В.В., 
Мрачковський А.М. 
 

17. 
Електротехніка. Частина 2 К.: «ЦП «Комп-

ринт» 
18 Василенко В.В., 

Павлюк А.В. 
 

18. 

Розрахунок та вибір пускозахисних 
апаратів для асинхронного електрод-
вигуна з короткозамкненим рото-
ром» щодо виконання курсового 
проекту з дисципліни «Апарати ке-
рування і захисту» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,5 Мрачковський А.М., 
Лут М.Т., 
Березюк А.О. 

19. 
Облік води і газу. Навчальний посіб-
ник для студентів вищих навчальних 
закладів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15 Лут М.Т., 
Радько І.П.,  
Волошин С.М. 

20. 
Innovative Energy-Saving Technolog
es in Biotechnological Objects Control 
(Протокол №6 від 24.12.2014 р.) 

К.: Центр учбової 
літератури 

17,9 Chochowski A., 
Chernyshenko V., 
Kozyrskyi V. та ін.  

21. 
Основи автоматики: теорія і практи-
ка 

К.: Освіта Украї-
ни 

35 Лисенко В.П., 
Решетюк В.М., 
Цигульов І.Т. 

22. 
Електротехнології обробки с.г. про-
дукції  
(протокол № 1 від 28.08.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

19 Іноземцев Г.Б.,  
Берека О.М., 
Окушко О.В. та ін.  

23. 
Енергозбереження в системах елект-
ропостачання с.г.  
(протокол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,5 Іноземцев Г.Б.,  
Козирський В.В., 
Окушко О.В. 
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24. 
Проектування систем електропоста-
чання  
(протокол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

36,8 Козирський В.В., 
Макаревич C.C., 
Петренко А.В. 

25. 

Вища математика. Диференціальні 
рівняння. Ряди. Частина четверта 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,3 Гнучій Ю.Б.,  
Ковтун І.І.,  
Скороход Т.А.,  
Шостак С.В. 

26. 
Теплотехніка та використання теп-
лоти в сільському господарстві (про-
токол № 3 від 30.09.2015 р.) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

20,88 Горобець В.Г. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 

1. Електропривод (лист №1/11-10184 
від 17.06.2013 р.) 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

37,8 Лавріненко Ю.М. 

2. 

Матеріали електронної техніки. На-
вчальний посібник для студентів 
ВНЗ України. Друге правлене та до-
повнене видання (лист № 1/11-9773 
від 18.06.2012 р.) 

К.: В-во «ПРОФІ» 30,2 Бойко В.В., 
Сукач Г.О., 
Кідалов В.В. 

3. 

Фізика. Частина 1. Механіка. Моле-
кулярна фізика та термодинаміка. 
Електрика. Навчальний посібник для 
студентів ВНЗ України. Третє ви-
дання (лист № 1/11-7330 від  
04.08.2010 р.) 

К.: В-во «ПРОФІ» 23,3 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Ільїн П.П. та ін.  

4. 

Фізика. Частина 2. Електромагне-
тизм. Оптика. Елементи квантової 
фізики, фізики твердого тіла, атома 
та ядра. Навчальний посібник для 
студентів ВНЗ України. Третє ви-
дання (лист № 1/11-7330 від  
04.08.2010 р.) 

К.: В-во «ПРОФІ» 22,5 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Ільїн П.П. та ін.  

 Типові програми 

1. 

Методи аналізу навколишнього се-
редовища. Програма (орієнтовна) на-
вчальної дисципліни підготовки здо-
бувачів ОС «Магістр» напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансо-
ване природокористування» в аграр-
них ВНЗ 

К.: «Агроосвіта» 1,5 Посудін Ю.І.,  
Бойко В.В.,  
Годлевська О.О.  
та ін.  

 Методичні розробки 

1. 
Електрифіковані технології в сільсь-
когосподарському виробництві 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Червінський Л.С., 
Сторожук Л.О.,  
Борщ Г.М. та ін.  

2. 
Електротехнології в АПК К.: Редакційно-

видавничий відділ 
НУБіП України 

3,9 Червінський Л.С., 
Борщ Г.М., 
Усенко С.М. та ін.  

3. 
Елетропривод виробничих машин і 
механізмів 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,2 Синявський О.Ю., 
Савченко В.В., 
Романенко О.І. 

4. 
Охорона праці в галузі (електробез-
пека) 

Ніжин: ПП Лисе-
нко 

20 Чуєнко Р.М., 
Брагіда М.В., 
Лукач В.С. та ін.  
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5. Охорона праці в галузі (електробез-
пека) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

11,8 Брагіда М.В., 
Лут М.Т. та ін.  

6. 
Монтаж електрообладнання і засобів 
автоматизації. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,06 Брагіда М.В., 
Лут М.Т., 
Окушко О.В. та ін.  

7. 
Охорона праці в галузі (електробез-
пека). Методичні вказівки до вико-
нання лабораторних робіт 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,38 Брагіда М.В., 
Лут М.Т., 
Окушко О.В. та ін.  

8. 

Лабораторний практикум «Перехідні 
процеси в лінійних електричних ко-
лах постійного струму» з навчальної 
дисципліни «Теоретичні основи еле-
ктротехніки» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6 Василенко В.В., 
Березюк А.О. 

9. 

Лабораторний практикум «Перехідні 
процеси в лінійних електричних ко-
лах синусоїдального змінного стру-
му» з навчальної дисципліни «Теоре-
тичні основи електротехніки» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,69 Василенко В.В.,  
Березюк А.О. 

10. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електрифікація сільськогосподар-
ського виробництва» для студентів 
спеціальностей «Агрономія», «За-
хист рослин» 1 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,56 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

11. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електрифікація сільськогосподар-
ського виробництва» Для студентів 
спеціальностей «Агрономія», «За-
хист рослин» 2 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,88 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

12. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електротехніка і електроніка» Для 
студентів спеціальностей «Будівниц-
тво», «ПМО» 1 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,56 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

13. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електротехніка і електроніка» Для 
студентів спеціальностей «Будівниц-
тво», «ПМО» 2 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

5,2 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

14. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електротехніка і електроніка» Для 
студентів спеціальностей «Будівниц-
тво», «ПМО» 3 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,56 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

15. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електротехніка і електроніка» Для 
студентів спеціальностей «Харчові 
технології», «Деревооброблювальні 
технології» 1 модуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,56 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В.,  
Березюк А.О. 

16. 
Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,88 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 
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«Електротехніка і електроніка» Для 
студентів спеціальностей «Харчові 
технології», «Деревооброблювальні 
технології» 2 модуль 

17. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Апарати керування і захисту» 1 мо-
дуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

4,88 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

18. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Апарати керування і захисту» 2 мо-
дуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

5,94 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

19. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Апарати керування і захисту» 3 мо-
дуль 

К.:«ЦП Комп-
ринт» 

6,88 Мрачковський А.М.,  
Мархонь М.В., 
Березюк А.О. 

20. 

Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних завдань з дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» 
для студентів напряму підготовки 
ЕТЕ та ЕЕТС 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,9 Жильцов А.В., 
Мірських Г.О., 
Березюк А.О. 

21. 

Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних завдань з дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» 
для студентів напряму АКІТ 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,88 Жильцов А.В., 
Мірських Г.О., 
Березюк А.О. 

22. 

Курс лекцій з дисципліни «Охорона 
праці в галузі (електробезпека)» для 
студентів зі спеціальностей «Енерге-
тика с.-г. виробництва»,  «Електри-
фікація і автоматизація с.г.» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,3 Тракай В.Г. 

23. 

Методичні вказівки до практичних 
занять з дисципліни «Охорона праці 
в галузі (електробезпека)» для студе-
нтів зі спеціальностей «Енергетика 
с.-г. виробництва»,  «Електрифікація 
і автоматизація с.г.» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,8 Тракай В.Г. 

24. 

Методичні вказівки до вивчення ди-
сципліни «Охорона праці в галузі 
(електробезпека)» для студентів-
заочників зі спеціальностей «Енерге-
тика с.-г. виробництва»,  «Електри-
фікація і автоматизація с.г.» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

0,9 Тракай В.Г. 

25. 
Результати навчальної, науково-
методичної, культурно-виховної та 
соціальної роботи за 2014 рік 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

21 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. та ін. 

26. 

Каталог навчальних планів і програм 
підготовки бакалаврів. 2015-2016 
н.р. 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

22,4 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

27. 

Каталог навчальних планів і програм 
підготовки бакалаврів. 2015-2016 
н.р. (англійською мовою) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

21,3 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 
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28. 

Форми документів з підготовки фа-
хівців у вищих навчальних закладах 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г., 
Касаткін Д.Ю. 

29. 

Положення про забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у НУБіП України 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,3 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

30. 

Положення про екзаменаційні комісії 
в НУБіП України 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,1 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

31. 

Положення про екзамени та заліки в 
НУБіП України 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,4 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

32. 

Положення про організацію освіт-
нього процесу в НУБіП України 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,0 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

33. 

Положення про ради роботодавців у 
НУБіП України 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

0,63 Кваша С.М., 
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
Тракай В.Г. 

34. 

Теоретичні основи електротехніки: 
лінійні електричні кола постійного 
струму (методичні вказівки до прак-
тичних занять) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,06 Жильцов А.В.,  
Мархонь М.В.,  
Сорокін Д.С. 

35. 

Теоретичні основи електротехніки: 
лінійні електричні кола синусоїдного 
змінного струму (методичні вказівки 
до практичних занять) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,5 Жильцов А.В.,  
Мархонь М.В.,  
Сорокін Д.С. 

36. 

Теоретичні основи електротехніки: 
трифазні лінійні електричні кола си-
нусоїдного змінного струму (мето-
дичні вказівки до практичних занять) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,44 Жильцов А.В.,  
Мархонь М.В.,  
Сорокін Д.С. 

37. 

Теоретичні основи електротехніки: 
Чотириполюсники, лінійні кола пе-
ріодичного несинусоїдного струму, 
нелінійні електричні та магнітні кола 
(методичні вказівки для практичних 
занять) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

8,63 Жильцов А.В.,  
Мархонь М.В.,  
Сорокін Д.С. 

38. 
Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Теорія автоматичного керування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,3 Шуруб Ю.В., 
Дудник А.О. 

39. 
Методичні вказівки до виконання ви-
пускної роботи для студентів спеціа-
льності 8.05020201 «АУТП» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,2 Лисенко В.П., 
Мірошник В.О., 
Цигульов І.Т. та ін. 

40. 

Методичні вказівки до виконання ла-
бораторних робіт з дисципліни «Оп-
тимальні системи автоматизованого 
керування» 

К.: Науковий світ 3,1 Мірошник В.О., 
Шворов С.А. та ін. 
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41. 
Методичні вказівки щодо вивчення 
дисципліни «Основи метрології та 
електричних вимірювань» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

18,0 Рубан О.В., 
Ващишин Д.Д. 

42. 
Методичні вказівки щодо вивчення  
дисципліни «Метрологія, технічні 
вимірювання і прилади» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

16,0 Рубан О.В., 
Ващишин Д.Д., 
Ващишин Д.Д. 

43. 
Методичні вказівки щодо вивчення  
дисципліни  «Основи монтажу ЛЕП» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,8 Рубан О.В., 
Ващишин Д.Д., 
Ващишин С.Д. 

44. 
Методичні вказівки щодо вивчення  
дисципліни «Основи проектування 
механічних частин ЛЕП» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,8 Рубан О.В., 
Ващишин Д.Д., 
Ващишин С.Д 

45. 

Методичні вказівки щодо прохо-
дження виробничої експлуатаційної 
практики спеціальності 6.100101 
«Енергетика та електротехнічні сис-
теми в АПК» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Петренко А.В., 
Макаревич С.С. 

46. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Електричні апарати станцій і підс-
танцій» для студентів спеціальності 
6.100101 «Енергетика та електротех-
нічні системи в АПК» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,56 Макаревич С.С., 
Скрипник А.М., 
Омельчук А.О. 

47. 

Методичні вказівки щодо прохо-
дження виробничої та дослідницької 
практики спеціальності 8.10010101 
«Енергетика сільськогосподарського 
виробництва» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,75 Петренко А.В., 
Макаревич С.С. 

48. 

Методичні вказівки щодо оформлен-
ня і підготовки до захисту магістер-
ських робіт студентам заочної форми 
навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,3 Петренко А.В. 

49. 

Методичні вказівки щодо оформлен-
ня і підготовки до захисту магістер-
ських робіт студентам денної форми 
навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Петренко А.В. 

50. 

Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Малі електростанції з поновлюва-
льними джерелами енергії» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Петренко А.В. 

51. 
Практикум з вищої математики 
«Practical work of higher mathematics 
«The functions of several variables» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,2 Батечко Н.Г., 
Шостак С.В. 

52. 

Методичні рекомендації «Вища ма-
тематика». Практичні заняття за мо-
дулями «Диференціальні рівняння» 
та «Ряди» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,0 Батечко Н.Г., 
Шостак С.В. 

53. 
Прикладна математика. Методичні 
вказівки та індивідуальні завдання 
до практичних занять 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,0 Шостак С.В. 

54. 
Методичні вказівки «Вища матема-
тика. Похідна та її застосування» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,0 Батечко Н.Г., 
Шостак С.В. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 

55. A special section of Higher  
Mathematics 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,9 Шостак С.В. 

56. 
Науковий гурток з вищої математики. 
Навчально-методичне видання для гур-
ткової роботи  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

8,4 Батечко Н.Г., 
Шостак С.В. 

57. 
Practical work of higher  mathematics 
module «The functions of several 
variables 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

9,2 Батечко Н.Г., 
Шостак С.В. 

58. 

Практикум з вищої математики (1 
семестр). Навчально-методичний по-
сібник для студентів напряму підго-
товки 6.100101 «Енергетичні та еле-
ктротехнічні системи в АПК» (СТ) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,0 Гнучій Ю.Б., 
Нещадим О.М. 

59. 

Практикум з вищої математики (2 
семестр). Навчально-методичний по-
сібник для студентів напряму підго-
товки 6.100101 «Енергетичні та еле-
ктротехнічні системи в АПК» (СТ) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,2 Гнучій Ю.Б., 
Нещадим О.М. 

60. 

Вища математика. Навчально-мето-
дичний посібник для практичних за-
нять та самостійної роботи студентів 
напряму підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» у 2 семестрі 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Нещадим О.М. 

61. 

Вища математика. Навчально-
методичний посібник для практич-
них занять та самостійної роботи 
студентів напряму 6.050101 
«Комп’ютерні науки» у 1 семестрі 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Нещадим О.М. 

62. 
Методичні вказівки «Практикум з 
вищої математики» для студентів за-
очної форми навчання 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

12,5 Дюженкова О.Ю . 

63. 
Методичні вказівки по вивченню ди-
сципліни «Теорія ймовірностей та 
математична статистика» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,0 Дюженкова О.Ю . 

64. 
Методичні вказівки «Лекції з прик-
ладної математики» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,9 Гнучій Ю.Б.,  
Дюженкова О.Ю., 
Овчар Р.Ф. 

65. 

Методичні рекомендації до виконан-
ня завдань за ЕНК «Вища математи-
ка 4» для студентів напряму підгото-
вки 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,6 Панталієнко Л.А. 

66. 

Операційне числення та його засто-
сування. Методичні рекомендації до 
виконання модульних завдань для 
студентів інженерних спеціальностей 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,1 Панталієнко Л.А. 

67. 

Методичні вказівки з вивчення дисци-
пліни «Числові методи» для роботи в 
аудиторії, самостійної роботи студен-
тів та короткий конспект лекцій  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

13,0 Криворот Т.Г. 

68. 
Методичні вказівки «Комп’ютерний 
практикум з дисципліни «Числові ме-
тоди»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,1 Криворот Т.Г. 
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69. 

Методичні вказівки «Опорний конс-
пект лекцій. Методи розв’язування 
рівнянь та систем» з дисципліни 
«Числові методи» для студентів на-
пряму 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,8 Стеценко С.В. 

70. 

Методичні вказівки «Опорний конс-
пект лекцій. Числове диференцію-
вання та інтегрування» з дисципліни 
«Числові методи» для студентів на-
пряму підготовки 6.050202 «Автома-
тизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,1 Стеценко С.В. 

71. 

Методичні вказівки щодо практичних 
занять та самостійної роботи з дисци-
пліни «Вища математика» для студен-
тів скороченого терміну навчання на-
прямів підготовки 6.050503 «Машино-
будування», 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)», 
6.060101 «Будівництво»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,3 Стеценко С.В. 

72. 

Методичні вказівки «Теорія функцій 
комплексної змінної» з дисципліни 
«Вища математика» для студентів 
напрямів 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані техноло-
гії», 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,6 Стеценко С.В. 

73. 

Методичні вказівки «Теорія лишків. 
Операційне числення» з дисципліни 
«Вища математика» для студентів 
напрямів підготовки 6.050202 «Ав-
томатизація та комп’ютерно-інтег-
ровані технології», 6.050701 «Елект-
ротехніка та електротехнології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,8 Гнучій Ю.Б.,  
Стеценко С.В. 

74. 

Довідник «Фізика» (для підготовки 
до незалежного зовнішнього тесту-
вання; слухачів відділень до вузівсь-
кої підготовки; самостійної роботи 
студентів технічних та технологіч-
них спеціальностей вузів)  

К.: В-во «ПРОФІ» 25,6 
 

Бойко В.В., 
Неділько С.Г., 
Малюта М.В. 
 

75. 

Лабораторний практикум з фізики 
для студентів інженерних та агробіо-
логічних спеціальностей(одно семес-
тровий курс)  

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

12,1 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О.  
та ін.  

76. 

Лабораторний практикум з фізики 
для студентів інженерних спеціаль-
ностей. Частина 1 (модулі 1-3) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10,5 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О.  
та ін. 

77. 

Лабораторний практикум з фізики 
для студентів інженерних спеціаль-
ностей. Частина 2 (модулі 4-6) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10,2 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О.  
та ін.  
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78. 

Методичні вказівки до лабораторно-
го практикуму з фізики для студентів 
інженерних та агробіологічних спе-
ціальностей (односеместровий курс) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,6 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О.  
та ін.  

79. 

Методичні вказівки до лабораторно-
го практикуму з фізики для студентів 
інженерних спеціальностей. Частина 
1 (модулі 1-3) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,4 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О.  
та ін.   

80. 

Методичні вказівки до лабораторно-
го практикуму з фізики для студентів 
інженерних спеціальностей. Частина 
2 (модулі 4-6) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,7 Бойко В.В., 
Булах Г.І., 
Гуменюк Я.О. 
та ін.  

81. 
Методичні вказівки до лекційного 
курсу з біофізики для студентів вете-
ринарних спеціальностей 

К.: В-во «ПРОФІ» 11,1 Залоїло І.А. 

82. 

Біофізика. Методичні вказівки до 
виконання лабораторно-практичних 
робіт для студентів ВНЗ ІІІ - ІV рів-
нів акредитації з напрямків «Еколо-
гія», «Екобіотехнологія», «Захист 
рослин» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

8,5 Годлевська О.О. 

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 
 

 Підручники з грифом МОН 
1 Лікарські рослини: технологія виро-

щування і використання (лист 
№1/11-13168 від 19.08.2013 р.) 

Житомир: 
Рута 

47,0 Якубенко Б.Є.,  
Біленко В.Г.,  
Лікар Я.О.,  
Лушпа В.І. 

 Підручники з грифом МАП 
1 Лісова фітопатологія у визначеннях 

рисунках і схемах (лист № 18-128-
13/547 від 05.05.2005 р.). Вид 3-є, пе-
рероб і доповн. 

Житомир: «По-
лісся» 

13,0 Гойчук А.Ф.,  
Решетник Л.Л. 

2 Курс загальної ботаніки (лист №18-
2-1-13/232 від 18.03.2003 р.) 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

34,0 Григора І.М., 
Алейніков І.М., 
Лушпа В.І. та ін.. 

 Навчальні посібники, рекомендовані до друку  вченою радою НУБіП України 

1 
Лісові горючі матеріали (протокол № 
6 від 24.12.2014 р.) 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

13,8 Левченко В.В., 
Борсук О.А., 
Борсук А.А. 

2 

Лісові меліорації: практикум (прото-
кол № 10 від 27.05.2015 р.) 

К.: Кондор 17,6 Юхновський В.Ю., 
Дударець С.М., 
Малюга В.М., 
Соваков О.В. 

 Навчальні посібники з грифом МОН 

1 

Геоботаніка: тлумачний словник 
(лист №1/11-5668 від 6.07.2011 р.) 

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

32,6 Якубенко Б.Є.,  
Попович С.Ю.,  
Григорюк І.П.,  
Устименко П.М. 

 Навчальні посібники з грифом МАП 
1 Основи містобудування (лист № 18-

28-13/753 від 02.07.2010 р.) 
К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

14,9 Трошкіна О. А. 
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 Типові програми 
1 Сучасні технології розсадництва. 

Програма навчальної дисципліни на-
пряму 090103 «Лісове і садово-пар-
кове господарство» для підготовки 
фахівців ОКР «Магістр» 8.09010301 
«Лісове господарство» (спеціалізація 
«Поновлення та розведення лісу») у 
ВНЗ IIІ-IV р.а.  

К.: «Агроосвіта» 1,0 Косенко Ю.І.,  
Маурер В.М.,  
Пінчук А.П. 

2 Лісові культури зелених зон. Про-
грама навчальної дисципліни напря-
му 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» для підготовки фахів-
ців ОКР «Магістр» 8.09010301 «Лі-
сове господарство» (спеціалізація 
«Поновлення та розведення лісу») у 
ВНЗ IIІ-IV рівнів акредитації  

К.: «Агроосвіта» 1,0 Бровко Ф.М., 
Іванюк І.В., 
Тичина Л.К. 

3 Мікроклональне розмноження дере-
вних рослин. Програма навчальної 
дисципліни напряму 6.090103 «Лісо-
ве і садово-паркове господарство» 
для підготовки фахівців ОКР «Ма-
гістр» 8.09010301 «Лісове господарс-
тво» (спеціалізація «Поновлення та 
розведення лісу») у ВНЗ IIІ-IV р.а. 

К.: «Агроосвіта» 1,0 Мельничук М.Д., 
Пінчук А.П., 
Маурер В.М. 
та ін. 

4 Сортове лісове насінництво. Програ-
ма навчальної дисципліни напряму 
090103  «Лісове і садово-паркове го-
сподарство» для підготовки фахівців 
ОКР «Магістр» спеціальності 
8.09010301 «Лісове господарство» 
(спеціалізація «Поновлення та розве-
дення лісу») у ВНЗ ІІІ–IV р.а.  

К.: «Агроосвіта» 1,0 Сбитна М.В., 
Маурер В.М., 
Фучило Я.Д., 
Ірклієнко С.П. 

 Методичні розробки 
1. Регулювання продуктивності лісів. 

Методичні вказівки та завдання до 
практичних занять для студентів 
ОКР«Магістр» за спеціальністю 
8.09010301  «Лісове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,5 Зібцев С.В., 
Сендонін С.Є., 
Токарева О.В. 

2. Регулювання продуктивності лісів. 
Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту для студентів 
ОКР «Магістр» за спеціальністю 
«Лісове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,1 Зібцев С.В., 
Сендонін С.Є., 
Токарева О.В. 

3. Лісознавство. Методичні вказівки та 
завдання до практичних занять для 
студентів напряму 6.090103  «Лісове 
і садово-паркове господарство» ОКР 
«Бакалавр» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,5 Яворовський П.П., 
Сендонін С.Є., 
Токарева О.В. 

4. Лісові культури. Методичні вказівки 
до виконання лабораторних робіт з 
розділу «Лісонасінна справа» для 
студентів ОКР «Бакалавр», які на-

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,0 Бровко Ф.М.,  
Маурер В.М.,  
Фучило Я.Д.,  
Пінчук А.П. 
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вчаються за напрямом 6.090103 «Лі-
сове і садово-паркове господарство». 
Видання 2-ге, допов. та онов. 

та ін. 

5. Лісові культури. Робоча програма та 
методичні поради до проходження 
навчальної практики для студентів 
ОС «Бакалавр» напряму підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,8 Маурер В.М.,  
Бровко Ф.М.,  
Фучило Я.Д.  
та ін. 

6. Ознайомчо-технологічна практика. 
Програма та методичні поради з про-
ходження практики, збору аналітич-
ного і польового матеріалу студен-
тами ОС «Бакалавр» напряму підго-
товки 6.090103 «Лісове і садово-пар-
кове господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,5 Маурер В.М.,  
Бровко Ф.М., 
Фучило Я.Д. 
та ін. 

7. Основи лісорозведення. Методичні 
вказівки до виконання практичних 
робіт для студентів ОКР «Бакалавр», 
які навчаються за напрямом 6.090103  
«Лісове і садово-паркове господ-во» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,6 Бровко Ф.М., 
Бровко О.Ф., 
Іванюк І.В., 
Кайдик В.Ю. 

8. Зошит для лабораторних робіт з дис-
ципліни «Декоративні розсадники і 
насінництво» для студентів ОС «Ба-
калавр», які навчаються за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садо-
во-паркове господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

6,0 Маурер В.М.,  
Бобошко- 
Бардин І.М., 
Пінчук А.П. 
та ін. 

9. Мікроклональне розмноження дере-
вних рослин. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних та практич-
них робіт для студентів ОКР «Ма-
гістр» за спеціальністю 8.09010301 
«Лісове господарство» спеціалізації 
«Поновлення та розведення лісу» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,0 Маурер В.М., 
Пінчук А.П., 
Клюваденко А.А.  
та ін. 

10. Основи гідротехнічної меліорації лі-
сових земель 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,4 Юхновський В.Ю., 
Дударець С.М.,  
Малюга В.М. 

11. Робочий зошит для лабораторних 
робіт і самостійного опрацювання 
дисципліни «Лісова фітопатологія»  

Житомир: «По-
лісся» 

6,1 Гойчук А.Ф.,  
Решетник Л.Л. 

12. Зошит для лабораторних робіт з лі-
сової ентомології (напрям 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство») 

Житомир: «По-
лісся» 

7,7 Пузріна Н.В. 
 

13. Лісова ентомологія. Робоча програма 
та методичні поради до виконання 
практичних завдань навчальної прак-
тики для студентів ВНЗ ІII ІV р.а. ОС 
«Бакалавр» напряму 6.090103 «Лісо-
ве і садово-паркове  господарство» 

Житомир: «По-
лісся» 

2,0 Пузріна Н.В. 

14. Прогноз збудників хвороб та шкідни-
ків. Курс лекцій для студентів ОС «Ма-
гістр» спеціальності 8.09010301 «Лісо-
ве господарство» у  ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

Житомир: «По-
лісся» 

5,0 Пузріна Н.В. 
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15. Механізація лісогосподарських ро-

біт. Методичні вказівки до курсового 
проектування для студентів напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садо-
во-паркове господарство»  

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,1 Виговський А.Ю., 
Білоус М.М.,   
Матейко І.М. 

16. Методичні вказівки до лабораторних 
робіт з механізації лісогосподарських 
робіт для студентів напряму підгото-
вки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

3,1 Виговський А.Ю., 
Білоус М.М. 

17. Методичні вказівки до навчальної 
практики з дисципліни «Механізація 
садово-паркового господарства» для 
студентів напряму 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,6 Грушанський О.А., 
Гриб В.М. 

18. Основи лісоексплуатації. Програма 
та методичні вказівки до навчальної 
практики студентів напряму підгото-
вки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

0,87 Гриб В.М. 

19. Методичні рекомендації до лабора-
торних робіт з дисципліни «Механі-
зація садово-паркових робіт». Реко-
мендовано студентам 3 курсу біоло-
гічного факультету напряму підгото-
вки 6.090103 «Лісове та садово-
паркове господарство» 

Луцьк:  
Вежа-Друк 

4,9 Виговський А.Ю., 
Білоус М.М. 

20. Машини і обладнання для лісового 
господарства. Методичні вказівки 
для лабораторних робіт для студентів 
напряму підготовки 6.050503 «Ма-
шинобудування». Ч.1. 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

4,0 Виговський А.Ю., 
Білоус М.М. 

21. Машини і обладнання для лісового 
господарства. Методичні вказівки 
для лабораторних робіт для студентів 
напряму підготовки 6.050503 «Ма-
шинобудування». Ч.2. 

К.: ТОВ «Агар 
медіа груп» 

6,0 Виговський А.Ю., 
Білоус М.М. 

22. Лісовпорядкування. Робочий зошит 
для лабораторно-практичних занять. 
Напрям 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» (заочна фор-
ма навчання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Гірс О.А.,  
Матушевич Л.М.,   
Морозюк О.В.  
та ін. 

23. Лісовпорядкування. Робочий зошит 
для лабораторно-практичних занять. 
Напрям 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство»  

К.: Логос 4,2 Гірс О.А.,  
Матушевич Л.М., 
Свинчук В. А.  
та ін. 

24. Лісовпорядкування. Методичні вка-
зівки до курсового проектування для 
студентів лісогосподарського факу-
льтету за напрямом 6.090103 «Лісове 
та садово-паркове господарство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,1 Гірс О.А.,  
Матушевич Л.М., 
Морозюк О.В.  
та ін. 

25. Моделювання продуктивності лісів. 
Методичні вказівки для виконання 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 

4,3 Миронюк В.В., 
Кашпор С.М., 
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практичних робіт у програмному за-
безпеченні R 

НУБіП України Свинчук В.А., 
та ін. 

26. Ландшафтна таксація. Робоча навча-
льна програма, методичні вказівки до 
лабораторних занять і самостійної 
роботи студентів 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Маніта О.Г.,  
Матушевич Л.М., 
Миронюк В.В. 
та ін. 

27. Ландшафтна таксація. Робочий зо-
шит для лабораторних занять 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,4 Маніта О.Г.,  
Матушевич Л.М., 
Кутя М.М. 

28. Ландшафтна таксація. Програма та 
методичні вказівки до навчальної 
практики студентів напряму 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарст-
во (ознака спеціальності «Садово-
паркове господарство») 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,6 Матушевич Л.М., 
Маніта О.Г.,  
Миронюк В.В. 
та ін. 

29. Впорядкування захисних лісових  
насаджень робочий зошит для лабо-
раторно-практичних занять. Спеціа-
льність 8.09010301 «Лісове госпо-
дарство»  

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Гірс О.А.,               
Морозюк О.В. 

30. Конспект лекцій з дисципліни «Еко-
номіка лісового і садово-паркового 
господарства» для студентів ОКР 
«Бакалавр» за напрямом 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарст-
во» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,8 Кравець П.В., 
Василишин Р.Д., 
Лакида І.П.  
та ін. 

31. Практикум для виконання лаборато-
рно-практичних робіт з дисципліни 
«Економіка лісового і садово-
паркового господарства» студентам 
ОКР «Бакалавр» за напрямом 
6.090103  «Лісове і садово-паркове 
господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,7 Кравець П.В., 
Василишин Р.Д., 
Павліщук О.П.  
та ін. 
 

32. Робочий зошит для виконання лабо-
раторно-практичних робіт з дисцип-
ліни «Економіка лісового і садово-
паркового господарства» для студен-
тів ОКР «Бакалавр» за напрямом під-
готовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,9 Кравець П.В., 
Василишин Р.Д., 
Павліщук О.П.  
та ін. 

33. Економіка деревообробної галузі. 
Робочий зошит для виконання лабо-
раторно-практичних робіт для студе-
нтів ОС «Бакалавр» за напрямом під-
готовки 6.051801 «Деревооброблю-
вальні технології», частина 1 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,8 Лакида І.П.,  
Кравець П.В.,  
Василишин Р.Д., 
Домашовець Г.С. 

34. Комп’ютерні технології в лісовому 
господарстві. Робоча навчальна про-
грама, методичні вказівки та контро-
льні запитання для підготовки студе-
нтів ОС «Магістр» зі спеціальності 
8.09010301 «Лісове господарство» 
 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,0 Володимиренко В.М. 
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35. Навчально-методичний посібник для 

вивчення дисципліни «Менеджмент і 
маркетинг у садово-парковому гос-
подарстві» студентами ОС «Магістр» 
спеціальності 8.09010303 «Садово-
паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

10,0 Павліщук О.П., 
Головко А.А., 
Домашовець Г.С. 

36. Методичні вказівки для вивчення ди-
сципліни «Менеджмент і маркетинг 
у мисливському господарстві» сту-
дентами ОС «Магістр» спеціальності 
8.09010302 «Мисливське господарс-
тво» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

6,0 Павліщук О.П., 
Головко А.А., 
Домашовець Г.С. 

37. Навчальний посібник для вивчення 
дисципліни «Менеджмент лісових 
ресурсів» студентами ОС «Магістр» 
спеціальності 8.09010301 «Лісове го-
сподарство» (спеціалізація «Мене-
джмент лісових ресурсів і лісове під-
приємництво») 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

15,0 Павліщук О.П., 
Кравець П.В. 

38. Обчислювальна математика і про-
грамування. Робоча навчальна про-
грама, методичні вказівки та контро-
льні запитання для студентів ОС 
«Бакалавр» напряму підготовки 
6.051801 «Деревооброблювальні те-
хнології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,7 Терентьєв А.Ю., 
Володимиренко В.М. 

39. Обчислювальна математика і про-
грамування. Робоча навчальна про-
грама, методичні вказівки та контро-
льні запитання для підготовки студе-
нтів ОС  «Бакалавр» скороченого те-
рміну навчання напряму підготовки 
6.051801 «Деревооброблювальні те-
хнології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,6 Терентьєв А.Ю., 
Володимиренко В.М. 

40. Обчислювальна математика і про-
грамування. Частина 2. Алгоритміза-
ція і програмування. Курс лекцій для 
студентів ОС «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.051801 «Деревооброб-
лювальні технології» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

4,4 Терентьєв А.Ю., 
Володимиренко В.М.,  
Лащенко А.Г. 

41. Практикум для виконання лаборато-
рних робіт з дисципліни «Організація 
деревообробного виробництва» сту-
дентами ОС «Бакалавр» денної фор-
ми навчання за напрямом підготовки 
6.051801 «Деревооброблювальні те-
хнології» (Перевидання) 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,6 Оборська А.Е., 
Кравець П.В., 
Василишин Р.Д., 
Домашовець Г.С. 

42. Методичні вказівки та робочий зо-
шит для виконання лабораторно-
практичних робіт з дисципліни «Ор-
ганізація лісогосподарського вироб-
ництва» для студентів ОС «Бака-
лавр» за напрямом 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,0 Оборська А.Е., 
Василишин Р.Д., 
Лащенко А.Г.,  
Домашовець Г.С. 
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43. ГІС в лісовому господарстві. Робоча 

навчальна програма, методичні вка-
зівки та контрольні запитання для пі-
дготовки студентів ОС  «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове 
і садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,3 Терентьєв А.Ю., 
Лащенко А.Г., 
Блищик В.І. 

44. Планування лісогосподарського ви-
робництва. Методичні вказівки та 
нормативно-довідкові матеріали для 
курсового проектування студентам 
денної форми навчання ОС «Ма-
гістр» за спеціальністю 8.09010301 
«Лісове господарство» Частина 1 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Розвод С.В., 
Бала О.П., 
Павліщук О.П. 
та ін. 

45. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи для студентів денної 
форми навчання ОС «Бакалавр» за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лі-
сове і садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

1,6 Курдюк О.М.,  
Маєвський К.В.,  
Білоус С.Ю. 

46. Методичні вказівки до виконання 
лабораторно-практичних робіт (вив-
чення властивостей, морфологічних 
ознак, способів зберігання та визна-
чення життєздатності пилку дерев-
них видів) для студентів денної фор-
ми навчання ОС «Бакалавр» за на-
прямом підготовки 6.090103 «Лісове 
і садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,4 Курдюк О.М.,  
Маєвський К.В.,  
Білоус С.Ю. 

47. Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни «Дендропроектування» 
для слухачів магістратури за спеціа-
льністю 8.09010303 «Садово-паркове 
господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,9 Ковалевський С.Б., 
Демченко О.О.,  
Соботович А.Л. 

48. Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторних робіт, самостійних 
завдань і курсового проектування з 
дисципліни «Реконструкція і рестав-
рація садово-паркових об’єктів» для 
студентів ОС «Магістр» заочної фо-
рми навчання за спеціальністю 
8.09010303 «Садово-паркове господарс-
тво» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,9 Олексійченко Н.О., 
Гатальська Н.В. 

49. Методичні рекомендації до виконан-
ня практичних робіт та самостійних 
завдань з дисципліни «Організація 
садово-паркового господарства» сту-
дентами ОС «Бакалавр» заочної фо-
рми навчання напряму 6.090103 «Лі-
сове і садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

3,1 Зібцева О.В. 

50. Квітникарство. Методичні рекомен-
дації щодо проведення навчальної 
практики для студентів денної форми 
навчання освітнього ступеня «Бака-
лавр» за напрямом 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,3 Дзиба А.А., 
Крупкіна Л.І. 
 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
51. Статистичні методи в екологічних 

дослідженнях. Науково-методичний 
посібник для підготовки курсових і 
дипломних робіт студентами напря-
ми 6.040106 «Екологія, охорона на-
вколишнього середовища та збалан-
соване природокористування» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

7,1 Боголюбов В.М., 
Гайченко В.А., 
Колесніченко О.В. 

52. Декоративне садівництво. Методичні 
рекомендації до проходження навча-
льної практики з дисципліни «Деко-
ративне садівництво» студентами зі 
спеціальності 8.09010303 «Садово-
паркове господарство» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

2,01 Колесніченко О. В. 

53. Декоративні рослини закритого ґру-
нту. Конспект лекцій 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

9,2 Михайлович Н.В. 

54. Методичні вказівки до лабораторних 
робіт з курсу «Технологія клеєних 
матеріалів» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

4,0 Бехта П.А.,  
Пінчевська О.О., 
Горбачова О.Ю. 

55. Технологія столярних виробів. Ме-
тодичні вказівки до вивчення курсу з 
дисципліни «Технологія столярних 
виробів» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

5,8 Марченко Н.В.,  
Мазурчук С.М. 

56. Проектування деревообробних підп-
риємств. Методичні вказівки до ви-
вчення курсу з дисципліни «Проек-
тування деревообробних підпри-
ємств» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

10 Марченко Н.В.,  
Мазурчук С.М. 

57. Методичні вказівки до написання 
курсового проекту з дисципліни «Те-
хнологія захисно-декоративних пок-
риттів» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

3,8 Буйських Н.В. 

58. «Ознайомчо-технологічна практика 
студентів». Методичні вказівки щодо 
проходження практики для студентів 
ОС «Бакалавр» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

0,6 Пінчевська О.О., 
Подобна Д.М. 

59. Методичні вказівки щодо прохо-
дження навчальної практики з курсу 
«Деревинознавство» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

1,3 Зражва С.Г.,  
Буйських Н.В. 

60. Методичні вказівки до навчальної 
практики з курсу «Технологія столя-
рних виробів» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,4 Марченко Н.В.,  
Мазурчук С.М. 

61. Методичні вказівки до навчальної 
практики з курсу «Технологія де-
рев’яного домобудування» 

К.: Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України 

2,2 Марченко Н.В.,  
Мазурчук С.М. 

62. Методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних та практичних робіт з 
дисципліни «Технологія деревинних 
плит» 

К.: «ЦП «Комп-
ринт» 

5,7 Пінчевська О.О., 
Горбачова О.Ю. 

63. Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт та самостійної 
роботи студентів заочної форми на-
вчання з дисципліни «Ботаніка»  

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

14,3 Якубенко Б.Є., 
Алейніков І.М., 
Меженська Л.О.  
та ін. 



№ 
з/п Назва Видавництво Обсяг, 

друк. арк. 
Прізвище та 

ініціали авторів 
64. Ботаніка. Методичний посібник що-

до користування лісотипологічним 
гербарієм за напрямами 
6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство», 6.043106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористуван-
ня»  

К.: Друкарня 
Українського фі-
тосоціологічного 
центру 

10,9 Якубенко Б.Є., 
Чурілов А.М. 

 



Додаток 2 
Забезпеченість дисциплін, що викладаються у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 
підручниками та навчальними посібниками 

(рекомендованими до друку вченою радою НУБіП України, з грифом МОН чи МАП) 
 

Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

 

Економічний факультет 
 

1. Економіка підприємства 100 
2. Економічні і фінансові ризики 100 
3. Економіка і фінанси підприємства 100 
4. Збалансоване природокористування (екологічна 
економіка)  

100 

5. Економіка і підприємництво, менеджмент (розділ 
економіка)  

100 

6. Регіональна економіка 100 
7. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків 

100 

8. Економіка і організація біотехнологічної 
промисловості 

100 

9. Економіка природокористування 100 
10. Екологія та економіка природокористування 100 
11. Історія економіки та економічної думки 100 
12. Економіка сільського господарства 100 
13. Економіка аграрного сектору 100 
14. Методологія наукових досліджень 100 
15. Економіка кооперативного сектору 100 
16. Економічне управління підприємством 100 
17. Екологічний менеджмент 100 

Економіки 
підприємства  

ім. проф. Романенка І.Н. 

18. Економічні аспекти підприємницької діяльності 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Фінанси 90 
2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 100 
3. Місцеві фінанси 50 
4. Корпоративне управління 100 
5. Інвестування 100 
6. Міжнародні фінанси 100 
7. Бюджетна система 100 
8. Управління фінансовою санацією 100 
9. Фінанси підприємств 100 
10. Ринок фінансових послуг 100 
11. Банківські операції 100 
12. Нац. банк і грошово-кредитна політика 10 
13. Фінансовий ринок 100 
14. Міжнародні кредитно-розрахункові операції 100 
15. Аналіз та менеджмент банківської діяльності 100 
16. Гроші і кредит 100 
17. Іпотечне кредитування 100 
19. Регулювання фондового ринку 0 
20. Маркетинг в банках 0 

Фінансів і кредиту 

21. Аналіз інвестиційних проектів 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

22. Бюджетний менеджмент 80 
23. Фінансовий менеджмент 100 

 

24. Банківське обслуговування АПК 0 
В середньому по кафедрі 75,25 
1. Економіка праці й соціально-трудові відносини 100 
2. Соціологія праці 100 
3. Основи наукових досліджень 33 
4. Соціальна відповідальність 20 
5. Основи підприємницької діяльності 100 
6. Економіка і підприємництво, менеджмент 100 
7. Організація і управління виробництвом                                                                                                                                                                                                                                                                100 

 
Економіки праці та 
розвитку сільських 

територій 

8. Інноваційний розвиток підприємства 33 
В середньому по кафедрі 73 
1. Страхові послуги 50 
2. Страхування 100 
3. Страховий маркетинг 50 
4. Соціальне страхування 40 
5. Митна справа 100 
6. Податкова політика  100 
7. Методологія фінансово - економічних досліджень  60 
8. Фінанси підприємств  100 
9. Оподаткування доходів фізичних осіб 100 
10. Податкова система 85 
11. Організація податкової роботи та управління в 
органах ДПС 

0 

12. Аграрне страхування 0 
13. Фінансове забезпечення страхових зобов’язань 100 
14. Страховий менеджмент 0 
15. Управління перестрахувальними операціями  
16. Фінанси 100 
17. Оподаткування суб’єктів господарювання  50 
18. Адміністрування податків 50 
19. Податковий менеджмент 50 
20. Фінанси природокористування 0 
21. Університетська освіта та соціальні комунікації 0 
22. АРМ податківця 0 
23. Податкове рахівництво 50 
24. Податковий контроль 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оподаткування і 
страхування 

25. Податкове планування 70 
В середньому по кафедрі 52,2 
1. Управління потенціалом підприємства 0 
2. Проектування підприємницької діяльності в АПК 100 
3. Управління проектами 0 
4. Бізнес-планування підприємницької діяльності в 
АПК 

100 

5. Економічні відносини між підприємствами 
виробничої і обслуговуючої сферами АПК 

100 

6. Економіка і організація виробничого 
обслуговування в АПК 

100 

7. Агробізнес: розвиток і оцінка 0 

 
 
 
 
 
 

Організації агробізнесу 

8. Сталий розвиток підприємств агробізнесу 0 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

9. Конкурентоспроможність підприємства 0 
10. Інтелектуальна власність 0 
11. Інтелектуальний бізнес 0 
12. Планування і контроль на підприємстві 100 
13. Потенціал і розвиток підприємства 0 
14. Організація виробництва 100 
15. Управління витратами 0 
16. Організація і планування виробництва в аграрних 
формуваннях 

100 

17. Організація агробізнесу 100 
18. Виробничий менеджмент 0 

 

19. Внутрішній економічний механізм 0 
В середньому по кафедрі 42 
1.Прикладна економіка 0 
2. Глобальна економіка 55 
3.Державне регулювання економіки 45 
4.Національна економіка 45 
5. Біосоціальна економіка 15 
6.Регіональна економіка 0 
7.Державне та регіональне управління 35 
8.Економіка у тваринництві 10 
9.Економіка рибогосподарських підприємств 25 
10.Глобалізація та європейська інтеграція 0 
11.Аграрна політика 45 
12.Державна економічна політика 25 
13.Міжнародний поділ праці 0 

 
 
 
 
 
 
 

Глобальної економіки 

14.Публічне адміністрування 35 
В середньому по кафедрі 23,9 
1. Вища математика  89 
2. Математика для економістів 100 
3. Вища математика з елементами фахового 
спрямування 

0 

4. Прикладна математика 20 

 
 

Вищої математики  
ім. М.П.Кравчука 

5. Математична статистика 48 
В середньому по кафедрі 50 
1. Статистика 100 
2. Математична статистика 0 
3. Економетрія 78 
4. Аналіз госп. І ЗЕД 106 
5. Економічний аналіз 100 
6. Фінансовий аналіз 100 
7. Проектний аналіз 100 
8. Економічна діагностика 100 
9. Теорія економічного аналізу 6 
10. Організація і методика економічного аналізу 3 
11. Аналіз господарської діяльності 0 
12. Економіко-математичні методи і моделі 100 
13. Аналіз господарської і комерційної діяльності 100 
14. Методи і моделі прийняття рішень 100 
15. Аналіз банківської діяльності 100 
16. Аналіз кошторисів в бюджетних організаціях 0 

 
 
 
 
 
 

Статистики та 
економічного аналізу 

17. Стратегічний аналіз в бізнесі 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

18. Аналіз і контроль підприємств 100  
19. Методика дослідної справи 100 
В середньому по кафедрі 73 
1.Ціна і ціноутворення 100 
2.Ціноутворення на біржовому ринку 100 
3.Регулювання біржового ринку 100 
4.Депозитарна діяльність 100 
5.Біржовий товарний ринок 100 
6.Біржовий ринок 100 
7.Основи біржової діяльності 100 
8.Біржовий фондовий ринок 100 
9.Аналіз і прогнозування біржового ринку 100 
10.Біржова електронна торгівля 100 
11.Брокерська діяльність 100 
12.Технологія ф’ючерсної торгівлі 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Біржової діяльності 

13.Маркетинг біржової діяльності  100 
В середньому по кафедрі 100 
1.Теорія фінансово-господарського  контролю 25 
2.Контроль в аграрних формуваннях 30 
3.Облік в банках 30 
4.Особливості організації обліку в банку 100 
5.Внутрішній контроль в банках 50 
6.Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства 

40 

7.Фінансовий облік І, ІІ 60 
8.Облік в бюджетних установах і організаціях 25 
9.АРМ бухгалтера 50 
10.Облік у зарубіжних країнах 40 
11.Звітність підприємств 60 
12.Бухгалтерський облік 80 
13.Управлінський облік 60 
14.Облік на підприємствах малого бізнесу 50 
15.Аудит 60 
16.Комп’ютерний аудит 40 
17.Інформаційні системи і технології в обліку 20 
18.Облік в промислових та агросервісних 
підприємствах 

60 

19.Облік і звітність в оподаткуванні 20 
20.Судово-бухгалтерська експертиза 25 
21.Організація і методика судово-бухгалтерської 
експертизи 

25 

22.Методика наукових досліджень 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерського обліку 
і аудиту 

23.Облік, аналіз і контроль трансакційних витрат 30 
В середньому по кафедрі 60 

В середньому по факультету  64,9 
 

Механіко-технологічний факультет 
 

1. Технологія виробництва продукції рослинництва 
(спеціальність облік і аудит, фінанси і кредит, 
економіка підприємств, менеджмент організацій, 
економічна кібернетика) 

100  
 
 
 
 2. Основи наукових досліджень 50 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

3. Гідропривод сільськогосподарської техніки 70 
4. Сільськогосподарські  машини 100 
5. Механізація, електрифікація, автоматизація 
сільськогосподарського виробництва 

100 

6. Інформаційні технології при управлінні 
перевезеннями 

10 

7. Інформаційні системи на транспорті 10 
9. Глобальні супутникові системи навігації і зв’язку на 
транспорті 

10 

10. Сучасні навігаційні системи на транспорті 10 
12. Гідро- та пнемоприводи сільськогосподарської 
техніки 

70 

13. Вимірювальна техніка та методи вимірювання 10 
14. Система «машина-біосередовище» 10 
15. Система «машина-поле» 80 
16. Система точного землеробства 10 
17. Методи вимірювань при дослідженні робочих 
процесів сільськогосподарських машин 

100 

18. Моделювання робочих процесів і машин 10 
19. Випробування с.г. техніки 100 
20. Теорія і методи наукових досліджень 60 
22. Вимірювальні прилади та методи вимірювання 
(ОКР – «Магістр» спеціальність – «Машини та 
обладнання с.г. виробництва», «Обладнання лісового 
комплексу») 

10 

23. Механізація, електрифікація, автоматизація 
(сільськогосподарські машини) (ОКР - «Бакалавр», 
напрям підготовки – «Агрономія») 

100 

Сільськогосподарських 
машин та 

системотехніки 
ім. академіка  
П.М. Василенка 

24. Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів 100 
В середньому по кафедрі 44 
1. Експлуатація машин та обладнання 70 
2. Випробування та сертифікація с.г. техніки 100 
3. Випробування с.г. техніки 100 
4. Випробування та сертифікація ОЛК 100 
5. Випробування ОЛК 100 
6. Механізація технологічних процесів у рослинництві 90 
7. Стандартизація та сертифікація техніки 100 
8. Технічне обслуговування машин та обладнання 100 
9. Технічний сервіс транспортних засобів 100 
10. Інженерний менеджмент 100 
11. Вантажі АПК 100 
12. Проектування технологічних процесів у 
рослинництві 

100 

13. Проектування засобів і об’єктів сервісу 100 
14. Інноваційні інженерні технології 100 
15. Технічний сервіс в АПК 100 
16. Технічне обслуговування  транспортних засобів 50 
17. Логістика 50 
18. Проектування і розрахунок технологічних систем 30 
19. Управління системами машин у рослинництві 90 

Технічного сервісу та 
інженерного 
менеджменту  

ім. М.П. Момотенка 

20. Діагностування і прогнозування технічного стану 
машин 

70 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

21. Контроль та експертиза транспортних засобів 100  
22. Управління якістю техніки 100 
23. Технологічно-транспортні процеси в с.г. 100  В середньому по кафедрі 90 
1. Вантажі агропромислового комплексу 10 
2. Підготовка водіїв 10 
3. Правила дорожнього руху 100 
4. Загальний курс транспорту 100 
5. Основи теорій  систем і управління 100 
6. Дослідження операцій у транспортних системах 100 
7. Вантажознавство 15 
8. Основа теорій транспортних процесів і систем 100 
9. Проектний аналіз 24 
10. Організація міжнародних автомобільних 
перевезень 

10 

11. Вантажні перевезення 24 
12. Пасажирські перевезення 33 
13. Взаємодія видів транспорту 10 
14. Організація дорожнього руху 100 
15. Логістика 100 
16. Планування транспортних робіт в системі АПК 10 
17. Спеціальні методи організації дорожнього руху 10 
18. Управління ланцюгом постачання 100 
19. Транспортно-експедиторська діяльність 10 
20. Рециклінг автотранспортних засобів 10 
21. Екологічні характеристики схем ОДР 10 
22. Технічні засоби організації дорожнього руху 100 
23.Системи регулювання дорожнього руху 100 
24. Проектування транспортних процесів 24 
25. Логістика на транспорті 30 
26. Інноваційні інженерно-транспортні технології 25 
27. Проектування і розрахунок транспортних систем 10 

Транспортних 
технологій та засобів у 

АПК 

В середньому по кафедрі 43 
1. Основи охорони праці 80 
2. Охорона праці в галузі 70 
3. Безпека виробничих процесів 50 
4. Виробнича санітарія 80 
5. Інженерна екологія 90 
6. Безпека транспортних засобів 50 

Охорони праці та 
інженерії середовища 

В середньому по кафедрі 70 
1.Машини та обладнання для тваринництва 100 
2. Машиновикористання у тваринництві 90 
3. Механізація виробництва продукції тваринництва 
(Механізація виробничих процесів у тваринництві) 

10 

4. Машини та обладнання для тваринництва 100 
5. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки  84 
6. Проектування та моделювання технологічних 
процесів тваринницьких підприємств 

100 

Механізації 
тваринництва 

В середньому по кафедрі 75 

Тракторів і автомобілів 
1. Трактори і автомобілі.(Розділ 1. Конструкція 
тракторів і автомобілів) 
 

100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

2. Трактори і автомобілі. (Розділ 2. Основи теорії 
двигунів, тракторів і автомобілів) 69 

3. Основи конструкцій мобільних енергетичних 
засобів (Розділ 1. Конструкція тракторів і автомобілів) 100 

4. Основи конструкцій мобільних енергетичних 
засобів (Розділ 2. Основи теорії, розрахунку та аналізу 
роботи трактора і автомобіля) 

29 

5. Машини та обладнання для рослинництва 80 
6. Моделювання с.г. процесів на ЕОМ 10 
7. Основи конструювання лісогосподарських машин 30 
8. САПР 20 
9. Механіка середовищ 10 
10. Методи конструювання с.г. техніки 70 
11. Сучасні експер. методи дослід. 20 
12. Прикладні комп’ютерні  технології   50 
13. Проект. роб. органів с.г. машин 85 
14. Механіка контактної взаємодії робочих органів с.г. 
машин 

10 

15. Землеробська механіка 50 
16. Теорія проект. і розр. с.г. техніки 50 
17. Методи проектування ОЛК 80 
18. Сучасні методи проект. с.г. техніки 80 
19. Історія техніки 40 
20. Теорія розрахунку ОЛК 20 
21. Інженерна геологія, механіка грунтів 20 
22. Механіка контактної взаємодії робочих органів 
обладнання лісогосподарських машин 10 

23. Професійна орієнтація 100 
24. Основи конструювання машин 50 
25. Механізація, електрифікація та автоматизація 
сільськогосподарського виробництва (Розділ 1. 
Трактори і автомобілі) 

100 

26. Механізація, електрифікація та автоматизація 
сільськогосподарського виробництва (Розділ 1. 
Трактори і автомобілі) 

100 

27. Транспортні засоби 60 
28. Експлуатаційні властивості транспортних засобів 58 
29. Теорія та проектування самохідних лісових машин 75 
30. Патентознавство і авторське право 100 
31. Патентознавство і авторське право 100 

 

В середньому по кафедрі 67 
В середньому по факультету 74 

 

Гуманітарно-педагогічний факультет 
 

1. Англійська мова   70 Англійської філології 
2. Ділова англійська мова  60 
В середньому по кафедрі  65 
1. Патопсихологія 100 
2. Психологія 100 
3. Соціальна психологія 100 
4. Психологія творчості 25 
5. Психологія вищої школи 100 

Соціальної роботи та 
психології 

6. Загальна та професійна психологія 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

7. Психологія управління 100 
8. Етнопсихолоргія 20 
9. Юридична психологія 100 
10. Вікова і педагогічна психологія 30 
11. Основи гендерної педагогіки і психології 87 

 

12. Конфліктологія 15 
В середньому по кафедрі 73 
1. Культурологія 51 
2. Історія української культури 38 
3. Українська та зарубіжна культура 98 
4. Етика та естетика 82 
5. Сімейно-побутова культура 30 
6. Судова риторика 35 
7. Декоративна флористика 25 

Культурології 
  

8. Міжнародний протокол 50 
В середньому по кафедрі 52 
1. Філософія 100 
2. Логіка 100 

Філософія 

3. Релігієзнавство 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Політологія 90 
2. Соціологія 80 
3. Історія України 95 

Історії і політології  

4. Історія України та етнокультурологія 85 
В середньому по кафедрі 88 
1. Англійська мова 57,6 
2. Ділова англійська мова 64,6 
3. Практичний курс другої іноземної мови і переклад 
(англійської) 

60 

Англійської мови для 
технічних та 

агробіологічних 
спеціальностей 

4. Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв 20 
В середньому по кафедрі 51 
1. Українська мова за професійним спрямуванням 100 
2. Латинська мова 100 
3. Практична стилістика української мови та 
культури мовлення 

100 

4. Сучасна українська література 85 
5. Українська мова для перекладачів (редагування) 15 
6. Українська мова в перекладознавчому аспекті 15 
7. Українознавство 34 
8. Історія зарубіжної літератури 37 
9. Українська мова як іноземна - 
10. Російська мова як іноземна 87 

 
 

Української та 
класичних мов 

11. Порівняльна граматика 35 
В середньому по кафедрі 55 
1. Практичний курс основної іноземної мови і 
переклад (нім.) 

82 

2. Практична граматика основної іноземної мови 
(нім.)  

82 

3. Вступ до перекладознавства (нім.)  67 
4. Вступ до перекладознавства (англ.)  85 
5. Практичний курс основної іноземної мови (нім.)  80 

 
 
 
 
 
 
 
 6. Практичний курс другої іноземної мови і переклад 68  



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

(нім.) 
7. Практична граматика основної іноземної мови 
(нім.)  

82 

8. Комп'ютерна лексикографія  70  
9. Практика письмового та усного перекладу (нім.) ( 69  
10. Практика письмового та усного перекладу (англ.)  75  
11. Практичний курс основної іноземної мови (нім.)  82  
12. Практична граматика основної іноземної мови 
(нім.)  

82  

13. Історія основної іноземної мови (нім.)  67 
14. Практичний курс другої іноземної мови і переклад 
(нім.) 

68 

15. Практичний курс основної іноземної мови (нім.)  82 
16. Аспектний переклад аграрної літератури (нім)  67 
17. Стилістика основної іноземної мови (нім.)  74 
18. Стилістика основної іноземної мови (англ.)  85 
19. Методика навчання іноземних мов  100 
20. Практичний курс другої іноземної мови і переклад 
(нім.) 

68  

21. Практика письмового та усного перекладу   69  
22. Семантико-стилістичні проблеми перекладу 
галузевих текстів  

70  

23. Техніка перекладу (перша ін. мова) (нім.)  75  
24. Теорія перекладу  67  
25. Техніка перекладу (друга ін. мова) (англ.)  80  
26. Комунікативні стратегії першої іноземної мови 
(нім)  

67  

27. Комунікативні стратегії другої іноземної мови 
(англ.)  

70  

28. Комунікативні стратегії першої іноземної мови 
(нім)  

67  

29. Техніка перекладу (перша ін. мова (нім.)  80  
30. Комунікативні стратегії другої. ін. мови (англ.)  70  
31. Методологія та організація наукових досліджень 
(Магістри переклад)  

70  

32. Редагування перекладів текстів аграрної тематики  80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іноземних філології і 
перекладу 

33. Усний та письмовий переклад спеціалізованих 
текстів  

85  

В середньому по кафедрі 75 
1. Методологія та організація наукових досліджень 100 
2. Соціальна робота у сфері дозвілля 100 
3. Технології соціально-педагогічної діяльності 100 
4. Самовиховання та саморегуляція особистості 100 
5. Вступ до спеціальності 100 
6. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах 100 
7. Соціальна робота в Україні 100 
8. Соціальний супровід сім’ї 100 
9. Організація діяльності соціальних служб 50 
10. Соціальна робота з дітьми групи ризику 50 
11. Інформаційні технології в освіті 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. Методика створення електронних навчальних 

курсів 
100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

13. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 100 
14. Інформаційні технології в перекладацьких 
проектах 

30 

15. Інформаційні технології в перекладі 30 
16. Актуальні проблеми соціальної педагогіки 100 
17. Інформаційні технології в освіті 100 
18. Інформаційні технології в соціально-педагогічних 
дослідженнях 

50 

19. Інформаційні технології в соціально-педагогічній 
діяльності 

50 

20. Соціальна педагогіка 100 
21. Основи соціалізації особистості 100 
22. Етика соціально-педагогічної діяльності 100 
23. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень 30 
24. Історія соціальної роботи 90 
25. Самовиховання і саморегуляція особистості 10 
26. Соціальна робота у сфері дозвілля 100 
27. Актуальні проблеми соціальної педагогіки 100 
28. Організація роботи з різними соціальними 
групами 

100 

 
 

Соціальної педагогіки 
та інформаційних 
технологій в освіті 

29. Діагностика соціальних груп 10 
В середньому по кафедрі 79 
1. Історія педагогіки та розвиток вищої освіти у 
зарубіжних країнах 

100 

2. Основи наукових досліджень у педагогіці 100 
3. Організація виховної роботи в ВНЗ 20 
4. Педагогіка 100 
5. Організація діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладів 

100 

6. Керівник навчального закладу 100 
7. Основи педагогічної майстерності та етика 
викладача вищої школи 

100 

8. Основи педагогічної майстерності 100 
9. Педагогічні технології 100 
10. Порівняльна педагогіка 100 
11. Методика роботи гувернера 100 
12. Основи профорієнтаційної роботи 100 
13. Основи красномовства1 100 
14. Психолого-педагогічні засади міжособистісного 
спілкування 

100 

15. Педагогіка сімейного виховання 100 
16. Теорія і історія соціального виховання 100 
17. Історія педагогіки та освіти в Україні 100 
18. Загальна та професійна педагогіка 100 
19. Педагогіка вищої школи 100 
20. Педагогіка і методика викладання у вищій школі 100 
21. Законодавча база управління навчальними 
закладами 

100 

22. Психологія та педагогіка 100 
23. Педагогіка та психологія вищої школи 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогіки 

24. Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності 

100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

В середньому по кафедрі 93 
1.МНД Рослинництво  100 
2. МНД Кормовиробництво 100 
3. МНЦ агробіологічних дисциплін  100 
4. Сучасні проблеми агрономії 100 
5.МНД Лісівництво 100 
6. МНД Лісові культури і лісомеліорація 100 
7. МНД «Економіка підприємства» 100 
8. МНД «Бухгалтерський облік» 100 
9. МНД «Менеджмент» 100 
10.МН соціально-педагогічних дисциплін 100 
11. МН «Технологія переробки і зберігання продукції 
рослинництва» 

100 

12. МНД «Лісова таксація» 100 
13. Теорія та методика навчання 100 
14. Техніка управлінської діяльності 100 
15. Документознавство та ділова комунікація 100 
16. Аудит і оцінювання управлінської діяльності 100 
17. Освітні технології 100 
18. Управління трудовими ресурсами 100 
19. Управління навчально-виховною діяльністю 100 
20. Методика навчання циклу суспільно-гуманітарних 
дисциплін 

100 

21. Вступ до спеціальності 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методики навчання та 
управління 

навчальними закладами 

22. Вища освіта України і Болонський процес 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Вступ до германського мовознавства 100 
2. Практичний курс основної іноземної мови 100 
3. Практичний курс другої основної іноземної мови 100 
4. Практика письмового та усного перекладу (англ.) 100 
5. Практична граматика основної іноземної мови 100 
6. Семантико-стилістичні проблеми пер. галузевих 
текстів: природничі дисципліни 

20 

7. Семантико-стилістичні проблеми пер. галузевих 
текстів: економічні дисципліни 

25 

8. Семантико-стилістичні проблеми пер. галузевих 
текстів: технічні дисципліни 

27 

9. Переклад ділового мовлення та кореспонденції 50 
10. Порівняльна лексикологія осн. і ін. мови (англ..) 100 
11. Аспектний переклад аграрної літератури 20 
12. Науково-технічний переклад 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романо-германських 
мов і перекладу 

13. Польська мова 0 
В середньому по кафедрі 58 

В середньому по факультету 75 
 

Факультет конструювання та дизайну 
 

1. Економіка аграрного виробництва 100 
2. Економіка транспорту 72 
3. Економіка будівництва 68 
4. Економіка технологічних систем 60 

 
 
 
 
 
 

5. Кошторисна та договірна документація 
(будівництво) 

40 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

6. ВСТВ 72 
7. Тарифи і тарифні системи (транспорт) 30 
8. Ремонт машин і обладнання 90 
9. Надійність с.-г. машин 85 
10. Управління підприємствами ТС 80 
11. Проектування і розрахунок технологічних систем 65 
12. Проектування технологічних процесів 60 
13. Надійність ОЛК 85 
14. Проектування технологічних процесів 80 
15. Надійність технічних систем ОЛК 89 
16. Надійність технічних систем 80 

 
 
 

Надійності техніки 

17. Стандартизація та сертифікація техніки 60 
В середньому по кафедрі 72 
1. Інженерна та комп’ютерна графіка 83 
2.Нарисна геометрія 57 
3.Інженерна графіка та креслення 70 

Нарисної геометрії, 
комп’ютерної графіки 

та дизайну 4. Комп’ютери та комп’ютерні технології 55 
В середньому по кафедрі 66 
1. Деталі машин 100 
2. Підйомно-транспортні машини 50 
3. Мехатронні системи в будівництві 10 
4 Динаміка і оптимізація машин 50 
5. Мехатронні системи с/г техніки 10 
6. Механіка конструкцій технічних систем 23 
7. Інженерна механіка 80 
8. Технічна механіка 80 
9. Теоретична і прикладна механіка 80 
10. Проектування технологічних процесів 10 
11. Динаміка технічних систем ОЛК 50 
12. Динаміка транспортно-тягових машин 8 
13. Динаміка ОЛК 50 
14.  Мехатроніка 10 
15. Мехатронні системи ОЛК 10 
16. Теорія технічних систем 25 
17. Мехатронні системи на автотранспорті 10 
18. Використання мехатронних систем у техніці АПК 10 
19. Конструювання мехатронних систем 10 
20. Мехатронні систем техніки АПК 10 
21. Комп’ютерне керування мехатронними системами 5 

Конструювання машин і 
обладнання 

22. Теорія мехатронних систем с/г машин 8 
В середньому по кафедрі 32 
1. Теоретична механіка 98 
2. Теорія механізмів і машин 80 
3. Технічна механіка 98 
4. Інженерна механіка 60 
5. Вібраційні процеси в ОЛК 100 
6. Вібраційні процеси в с.-г. техніці 100 
7. Проектування машин вібраційної дії 98 
8. Проектування ОЛК вібраційної дії 98 
8. Математичне моделювання  технічних систем 95 
9. Механіка матеріалів і конструкцій 100 

 
Механіки 

10. Механіко-технологічні властивості с.г.матеріалів 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

11. Прикладна механіка 90  
12. Динаміка і міцність машин 100 
В середньому по кафедрі 96 
1. Технологія конструкційних матеріалів 100 
2. Матеріалознавство і технологія конструкційних 
матеріалів 

100 

3. Теорія різання, металообробні верстати, 
інструмент 

 

4. Матеріалознавство 100 
5. Технологія машинобудування 100 
6. Будівельне матеріалознавство 100 

 
 
 

Технології 
конструкційних 
матеріалів і 

матеріалознавство 

7. Наноматеріали 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Основи будівельної справи 62 
2. Експлуатаційні властивості автомобільних доріг та 
споруд 

76 

3. Історія та філософія будівництва - 
4. Інженерні споруди 57 
5. Інженерна геологія і основи механіка грунту 34 
6. Будівельна техніка 38 
7. Архітектура будівель і споруд 24 
8. Метрологія і стандартизація 58 
9. Технологія будівельного виробництва 34 
10. Металеві конструкці 47 
11. Конструкції з дерева та пластмас 38 
12. Теплогазопостачання і вентиляція 62 
13. Основи і фундаменти 35 
14. Основи проектної справи і конструювання 12 
15. Сучасні будівельні матеріали 56 
16. Будівельні конструкції 32 
17. Організація будівництва 56 
18. Виробнича база будівництва 17 
19. Проектування будівель і споруд с.г. призначення 
(ЗБК, МК, ОіФ) 

12 

20. Випробування будівельних конструкцій (ЗБК) 16 
21. Інноваційні інженерно-будівельні технології у с.г. 
будівництві 

- 

22. Розробка ефективних будівельних конструкцій 
(ЗБК, МК, ОіФ) 

11 

23. Дороги внутрігосподарського призначення 38 
24. Транспортне планування великих та значних міст 46 

Будівництва 

25. Транспортне планування сільських населених 
пунктів 

58 

В середньому по кафедрі 37 
В середньому по факультету 59 

 

Факультет інформаційних технологій 
 

1. Інформатика 100 
2. Інформаційні технології 100 
3. Інформатика і системологія 100 

Інформаційних і 
дистанційних 
технологій 

4. Системний аналіз і проектування  інформаційних 
систем 

100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

5. Системний аналіз 100 
6. Проектування інформаційних систем (КП) 100 
7. Інформаційні системи і технології в обліку 100 
8. Технологія проектування та адміністрування БД 100 
9. Інтелектуальна власність та світові інформаційні 
ресурси 

100 

10. Інформаційні технології 100 
11. Розробка веб-застосувань 100 

 

12. Техніка презентації та WEB дизайн 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Теорія ймовірності та математична статистика 100 
2. Математичні методи  дослідження операцій 90 
3. Економічна кібернетика 100 
4. Імітаційне моделювання 100 
5. Прогнозування соціально-економічних процесів 10 
6. Дослідження операцій 60 
7. Моделювання економіки 50 
8. Ризикологія 75 
9. Методологія наукових досліджень в інформаційній 
економіці 

50 

10. Економетричні моделі економіки 50 
11. Економетрика 50 
12. Методологія системного підходу та наукових 
досліджень 

90 

13. Моделювання економічної динаміки 100 
14. Моделювання систем 10 
15. Математичні методи дослідження операцій 20 
16. Методологія наукових досліджень 100 
17. Математичні методи і моделі ринкової економіки 35 
19. Економічна ефективність наукових розробок 25 
20. Економіко-математичні моделі в управлінні та 
економіці 

20 

21. Моделювання та управління інноваційно-
інвестиційними процесами 

30 

22. Прикладні задачі моделювання економічних 
процесів 

40 

23. Методи економіко-статистичних досліджень 30 
24. Теорія випадкових процесів 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічної 
кібернетики 

25. Оптимізаційні методи і моделі 40 
В середньому по кафедрі 51,8 
1. Інформатика 100 
2. Економічна інформатика 100 
3. База даних і СУБД 92 
4. Технологія проектування та адміністрування БД 92 
5. Автоматизовані системи опрацювання інформації 92 
6. Інтелектуальний аналіз даних 100 
7. Інформаційний менеджмент 100 
8. Інформаційні системи в менеджменті 100 
9. Інформаційні системи та технології 100 
10. Інформаційні системи і технології в управлінні 
організацією 

100 

Інформаційних систем 

11. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД 30 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

12. Інформаційні системи і технології на підприємстві 100 
13. Інформаційні системи і технології у фінансах 100 
14. Інформаційні системи в інноваційній діяльності 80 
15. Корпоративні інформаційні системи 100 
16. Розробка Веб-застосувань 64 
17. Веб-програмування 90 
18. Веб-технології та Веб-дизайн 100 
19. Економічна кібернетика 100 
20. Електронна комерція 100 
21. Електронне врядування, інформаційні технології, 
ресурси та сервіси на державній службі 

50 

22. Моделювання в управлінні соціально-
економічними системами 

60 

23. Основи інформаційних технологій в дорадництві 50 
24. Системи прийняття рішень 100 
25. Стандартизація та сертифікація інформаційних 
технологій 

75 

26. Управління інформаційними зв’язками 100 
27. Управління ІТ-проектами 100 
28. Управління контентом та інтеграція інформації 100 

 

29. Управління проектами інформатизації 100 
В середньому по кафедрі 88,8 
1. Алгоритми і структури даних 80 
2. Аналіз вимог до програмного забезпечення 74 
3. Апаратно-програмні засоби збору та обробки 
екологічної  інформації 44 

4. Бази даних 97 
5. Комп’ютерне програмування 63 
6. Комп’ютерні  мережі 100 
7. Крос-платформне програмування 100 
8. Методи та інформ технології оцін.ризиків 100 
9. Методологія організації наукових досліджень з 
основами інтелектуальноїх власності 100 

10. Надійність функціонування комп'ютерних систем 100 
11. Об’єктно-орієнтоване програмування 48 
12. Об'єктне моделювання та проектування склад. 
сист. 88 

13. Операційні системи 100 
14. Організація баз даних та знань 100 
15. Організація сховища даних 100 
16. Організація та управління сховищами даних 83 
17. Основи системного аналізу 63 
18. Основи програмної інженерії  100 
19. Принципи розподіленого і мережевого 
програмування 100 

20. Програмування 100 
21. Проектування інформаційно-управляючих та 
інтелектуальних систем 100 

22. Системи і технології управління базами даних 100 
23. Системне програмування  100 
24. Теорія алгоритмів 100 

 
 
 
 
 

Комп’ютерних наук 

25. Технології захисту інформації 88 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

26. Технології розподільних систем та паралельних 
обчислень 81 

27. Технології створення програмних продуктів 100 
28. Технології Data Mining 48 

 

29. Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання 100 
В середньому по кафедрі 88,2 
1. Комп'ютерна логіка 100 
2. Архітектура комп’ютерів 100 
3. Комп'ютерна  схемотехніка 100 
4. Комп'ютерна електроніка 100 
5. Навчальна технологічна з комп’ютерної 
електроніки 

100 

6. Технічні засоби передачі інформації 100 
7. Апаратно-програмні засоби інформації 100 
8. Технічні засоби передачі інформації 100 
9. Логіка 100 
10. Методи та системи штучного інтелекту 100 
11. Імітаційне моделі екологічних процесів 100 
12. Моделювання еколого-економічних систем 100 
13. Мобільні комп’ютерні інтегровані системи 100 

Комп’ютерних систем і 
мереж 

14. Статистичні методи теорії потоків і подій 100 
В середньому по кафедрі 100 

В середньому по факультету 85,8 
 

Факультет аграрного менеджменту 
 

1.Діловий протокол та ведення переговорів 100 
2.Економіка світового сільського господарства 60 
3.Теорія систем 50 
4.Менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності 100 
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 50 
6.Міжнародні економічні відносини 50 
7.Менеджмент ЗЕД 60 
8.Міжнародна економіка 90 
9.Зовнішньоекономічна комерційна діяльність 50 
10.Міжнародний маркетинг 90 
11.Управління операціями з експорту та імпорту 60 
12.Організація і техніка зовнішньо - економічних 
операцій 

50 

13.Світове сільське господарство та 
зовнішньоекономічна діяльність 

90 

Адміністративного 
менеджменту та ЗЕД 

14.Маркетинг ЗЕД 60 
В середньому по кафедрі 70 
1. Менеджмент 100 
2. Логістика 90 
3. Вступ до фаху: Основи 40 
4. Менеджмент і адміністрування: теорія організації 20 
5. Менеджмент і адміністрування: адміністративний 
менеджмент 30 

6. Менеджмент підприємства (за видами економічної 
діяльності) 90 

Менеджменту ім. проф. 
Й.С. Завадського 

7. Менеджмент і адміністрування: управління 
персоналом 80 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

8. Менеджмент і адміністрування: самоменеджмент 60 
9. Менеджмент і адміністрування: операційний 
менеджмент 60 

10. Менеджмент і адміністрування: управління 
інноваціями 70 

11. Менеджмент і адміністрування: стратегічне 
управління 60 

12. Основи кооперації 40 
13. Контролінг 50 
14. Інтелектуальна власність 50 
15. Психологія управління та конфліктологія 50 
16. Ділове адміністрування (Менеджмент організацій) 50 
17. Методологія та організація наукових досліджень 50 
18. Ділове адміністр. (Управління проектами) 75 
19. Ділове адміністр. (Управління змінами) 60 
20. Ділове адміністр.(Управління якістю) 60 
21. Ділове адміністр. (Корпоративне управління) 50 
22. Інвестиційний менеджмент 80 
23. Управління організаційним розвитком 
підприємства 40 

24. Антикризове управління 30 
25. Діагностика в системі підприємства 35 
26. Управління інноваційною діяльністю підприємства 60 
27. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства 80 

28. Управління потенціалом підприємства 60 
29. Управління ризиками та економічною безпекою 50 
30. Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу 60 
31. Управління маркетинговими комунікаціями 80 
32. Менеджмент діяльності підприємств на ринку 
товарів і послуг 100 

33. Управління інфраструктурою ринку 70 
34. Комплексна система управління якістю праці 65 
35. Інформаційний менеджмент якості праці і 
продукції 45 

36. Управління потенціалом якості 50 
37. Управління якістю в корпорації 60 

 

38. Управління змістом робіт 60 
В середньому по кафедрі 60 
1. Маркетинг  промислового підприємства 100 
2. Поведінка споживача 100 
3. Товарознавство 100 
4. Маркетингові комунікації 10 
5. Маркетинг 100 
6. Маркетингові дослідження 100 
7. Інфраструктура товарного ринку 100 
8. Паблік рілейшнз 100 
9. Маркетингова товарна політика 100 
10. Маркетинг послуг 100 
11. Міжнародний маркетинг 100 
12. Маркетингова цінова  політика 100 

Маркетингу та 
міжнародної торгівлі 

13. Маркетингове ціноутворення 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

14. Аграрний маркетинг 20 
15. Психологія реклами 100 
16. Стратегічний маркетинг 10 
17. Новітній маркетинг 100 
18. Рекламний менеджмент 43 
19. Транспортна логістика 100 
20. Товарна інноваційна політика 100 
21. Маркетинговий менеджмент 100 
22. Маркетингова політика розподілу 100 
23. Мерчандайзинг 100 
24. Логістика в зовнішньоекономічній діяльності 100 
25. Комерційна діяльність посередницьких 
підприємств 0 

26. Методи прогнозування в маркетингових 
дослідженнях 100 

27. Міжнародна торгівля та кон’юнктура світових 
ринків 100 

28. Маркетингові дослідження зарубіжних ринків 100 
29. Міжнародні комерційні угоди 50 
30. Маркетингове планування 100 
31. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства 22 

32. Технологія прямих продаж 100 
33. Технологія роздрібної торгівлі 100 
34. Бренд–менеджмент 100 
35. Креатив у рекламі 50 
36. Методика та організація наукових досліджень 100 

 

37. Управління  рекламними проектами 10 
В середньому по кафедрі 81,5 
1. Економічної теорії 100 
2. Політична економія 100 
3. Мікроекономіка 100 
4.Макроекономіка 100 

Економічної теорії 

5. Історія економіки та економічної думки 100 
В середньому по кафедрі 100 

В середньому по факультету  77,9 
 

Факультет ветеринарної медицини  
 

1. Практичне акушерство, гінекологія та штучне 
осіменіння с.-г. тварин 

136 

2. Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення тварин 

128 
Акушерства, гінекології 

та біотехнології 
відтворення тварин 

3. Методологія наукових досліджень 155 
В середньому по кафедрі 140 
1.Анатомія свійських тварин 100 
2. Історія ветеринарної медицини 100 
3. Анатомія риб 100 

Анатомії тварин  
ім. акад. В.Г. 
Касьяненка 

 4. Морфологія сільськогосподарських тварин 100 
В середньому по кафедрі 100 
1.Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії 100 
2. Ветеринарна клінічна біохімія 100 

Біохімії  
ім. акад. М.Ф. Гулого 

3. Сучасні методи та прилади біохімічних досліджень 60 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

4. Спеціальна біохімія 70 
5. Біохімія гідробіонтів 100 
6. Біохімія м’яса і мясних продуктів 50 

 

7. Біохімія риби і рибних продуктів 100 
В середньому по кафедрі 83 
1.Цитологія, гістологія, ембріологія 130 
2. Екологія у ветеринарній медицині 98 Гістології, цитології та 

ембріології 3. Морфологія сільськогосподарських тварин 200 
В середньому по кафедрі 142 
1. Епізоотологія та інфекційні хвороби 60 
2. Хвороби бджіл 20 
3. Організація і економіка ветеринарної справи  52 

Епізоотології та 
організації ветеринарної 

справи 4. Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині 50 
В середньому по кафедрі 46 
1.Ветеринарна мікробіологія 164 
2. Ветеринарна вірусологія 173 
3. Біотехнологія у ветеринарній медицині 78 
4. Мікробіологія (ТВППТ) 172 
5. Мікробіологія молока і молочних продуктів 100 

Мікробіології, 
вірусології та 
біотехнології 

 
6. Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів 100 
В середньому по кафедрі 131 
1.Паразитологія та інвазійні хвороби тварин 100 
2. Превентивні технології забезпечення здоров`я 
продуктивних тварин 

82 

3. Превентивні ветеринарні технології заразних 
хвороб жуйних 

68 

4. Превентивні ветеринарні технології заразних 
хвороб собак і котів 

62 

5. Превентивні ветеринарні технології заразних 
хвороб коней 

75 

6. Превентивні ветеринарні технології заразних 
хвороб свиней 

54 

7. Сучасні методи діагностики та лікування 
незаразних хвороб екзотичних і диких тварин 

67 

8. Превентивні ветеринарні технології заразних 
хвороб птиці 

30 

9. Хвороби риб 35 
10. Інфекційні хвороби екзотичних і диких тварин 51 
11. Утримання, годівля і відтворення екзотичних і 
диких тварин 

46 

Паразитології та 
тропічної ветеринарії 

12. Глобальна паразитологія 98 
В середньому по кафедрі 60 
1. Патологічна анатомія та розтин 100 
2. Судова ветеринарна медицина 100 

Патологічної анатомії 

3. Порівняльна морфологія, спеціальна 
патоморфологія 

100 

В середньому по кафедрі 100 
1.Клінічна діагностика хвороб тварин 100 
2. Внутрішні хвороби тварин 100 
3. Методика навчання ветеринарних дисциплін 100 
4. Методика навчання клінічних дисциплін 100 

Терапії і клінічної 
діагностики 

5. Методика навчання морфологічних дисциплін 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

6. Сучасні проблеми ветеринарної медицини 100 
7. Превентивні технології забезпечення здоров’я 
продуктивних тварин 100 

8. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб собак і котів 100 

9. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб собак і котів» (англомовна) 75 

10. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб жуйних 100 

11. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб свиней 100 

12. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб коней 75 

13. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб птиці 75 

 

14. Превентивні технології забезпечення здоров’я 
дрібних домашніх і екзотичних тварин 75 

В середньому по кафедрі 93 
1. Лікарські рослини 100 
2. Ветеринарна фармакологія 100 
3. Ветеринарна токсикологія 100 
4. Клінічна ветеринарна фармакологія 60 
5. Аптечна справа і фармацевтична технологія ліків 100 
6. Фармакогнозія, фармацевтична і токсикологічна 
хімія 

60 

7. Доклінічні і клінічні дослідження лікарських 
засобів 

60 

8. Клінічна фармація і фармакологія 60 
9. Превентивні технології (Мікотоксикози птиці) 0 

Фармакології і  
токсикології 

10. Фармакодинаміка і фармакокінетика лікарських 
засобів, які діють на нервову систему 

30 

В середньому по кафедрі 67 
1.Патофізіологія тварин 270 
2. Ветеринарна імунологія 10 Фізіології, патофізіології 

та імунології тварин 3. Фізіологія тварин 170 
В середньому по кафедрі 150 
1. Ветеринарна санітарія та гігієна  100 
2. Гігієна та особливості транспортування 
тваринницької продукції 

100 

3. Санітарія та гігієна транспортних засобів 100 
4. Ветеринарна санітарія та гігієна переробки 
продукції тваринництва 

50 

5. Спеціальна гігієна тварин 50 
6. Гігієна та санітарія рибогосподарських підприємств 50 
7. Превентивні ветеринарні технології незаразних 
хвороб 

50 

8. Інноваційні технології годівлі генетики та 
розведення свиней 

50 

9. Здоров’я тварин 100 
10. Відходи тваринництва та їх переробка 50 

Гігієни тварин та 
санітарії  
ім. проф. 

А.К. Скороходька 

11. Гігієна та санітарія в рибництві 100 
В середньому по кафедрі 73 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

1.Оперативна хірургія 10 
2.Загальна хірургія 10 Хірургії  

ім. акад. І.О. Поваженка 3.Спеціальна хірургія 10 
В середньому по кафедрі 10 
1.Ветеринарно-санітарна експертиза з основами 
технології і стандартизації продуктів тваринництва 

100 

2. Державна ветеринарно-санітарна експертиза 80 
3. Технологія виробництва продукції тваринництва 50 
4. Аналіз ризиків при виробництві продукції 
тваринництва 

20 

5. Стандартизація та сертифікація продукції 
тваринництва 

70 

6. Методи ветеринарно-санітарної експертизи 60 
7. Аналіз мікробіологічних ризиків 20 
8. Гігієна харчових продуктів і кормів 60 
9. Гігієна продуктів тваринного походження 50 
10.Моніторинг та методи покращення якості с.-г. 
продукції 

100 

11. Якість і безпека продукції тваринництва 100  

Ветеринарно-санітарної 
експертизи 

12. Гігієна молока і молочних продуктів 50 
В середньому по кафедрі 67 

В середньому по факультету 90 
 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів 
 

1. Конярство 100 
2. Кіннозаводство 100 
3. Породи коней 100 
4. Біологія коня 100 
5. Іподромний та спортивний тренінг коня 44 
6. Відтворення коней 100 
7. Використання коней 100 
8. Технологія виробництва продукції тваринництва 
(факультет аграрного менеджменту, економічний 
факультет, факультет інформаційних технологій) 

100 

Конярства та 
бджільництва 

9. Технології побічної продукції тваринництва 0 
В середньому по кафедрі 82,7 
1. Технологія виробництва продукції тваринництва 3426 
2. Спеціалізоване м’ясне скотарство 44 
3. Технологія продуктів забою тварин 1028 
4. Технологія виробництва продукції тваринництва (О 
і А) 

1400 

5. Стандартизація продукції тваринництва 441 
6. Управління молочною продуктивністю 1417 
7. Системи утримання худоби молочних порід 1200 
8. Технологія виробництва молока та яловичини 873 
9. Фізіологія лактації. 23 
10. Інтенсивні технології вирощування молодняку 
великої рогатої худоби 

86 

11. Моделювання технологічних процесів у 
тваринництві 

972 

Технології виробництва 
молока та м’яса 

12. Технологія переробки продукції тваринництва 1735 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

13. Технологічне обладнання молочних підприємств 293  
14. Управління технологічними процесами в 
тваринництві 

1454 

  В середньому по кафедрі 82,0 
1. Основи розведення тварин 90 
2. Основи розведення тварин (англ..) 25 
3. Генетика у ветеринарній медицині 75 
4. Генетика у ветеринарній медицині (англ.) 75 
5. Основи розведення тварин (стн) 90 
6. Генетика у ветеринарній медицині (стн) 75 
7. Генетика 100 
8. Розведення тварин 95 
9. Біотехнологія 75 
10. Генетика (стн) 100 
11. Біотехнологія (стн) 75 
12. Генетика та селекція тварин (мисл.) 25 
13. Генетика риб 75 
14. Розведення та селекція мисливських тварин 25 
15. Сучасні напрями селекції у тваринництві 75 
16. Генетичні ресурси тваринництва 75 

 
 
 
 
 
 

Генетики, розведення та 
біотехнології тварин 

17. Інноваційні технології годівлі, генетики та 
розведення 

60 

  В середньому по кафедрі 66,0 
1. Технологія виробництва продукції свинарства  100 
2. Технологія виробництва продукції птахівництва 100 
3. Технологія виробництва продукції вівчарства  100 
4. Технологія виробництва продукції кролівництва  95 

Технологій у 
птахівництві, 

свинарстві та вівчарстві  
5. Технологія виробництва продукції козівництва  75 

  В середньому по кафедрі 94,0 
1. Утримання та гігієна тварин  100 
2. Екологія у тваринництві 50 
3. Біологія продуктивності 100 
4. Водна мікробіологія 100 
5. Онтогенез риб 75 
6. Зоологія (ТВППТ) 50 
7. Зоологія (ВеМ) 50 

 
 

Біології тварин 

8. Зоологія (ВБ) 75 
  В середньому по кафедрі 75 

1.Годівля тварин 100 
2.Годівля жуйних 100 
3.Годівля моногастрічних 100 
4.Методика дослідження справи 100 

 
Годівлі тварин та 
технології кормів 
ім.П.Д.Пшеничного 

5.Планування експерименту 100 
  В середньому по кафедрі 100 

1. Аквакультура 100 
2. Рибальство 100 
3. Інтенсивні технології в аквакультурі 100 
4. Основи теорії еволюції. Еволюція гідробіонтів 100 

 
 
 
 

Аквакультури 5. Осетрівництво 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

6. Основи теорії еволюції. Еволюція гідробіонтів 100 
7. Осетрівництво 100 
8. Аквакультура 100 
9. Рибальство 100 

 

10. Інтенсивні технології в аквакультурі 100 
  В середньому по кафедрі 100 

1. Водна токсикологія 100 
2. Гідробіологія 100 
3. Гідроекологія 100 
4. Гідрологія та метеорологія 100 
5. Методика досліджень у рибництві 100 
6. Основи рибохорони 100 
7. Сировинна база рибогосподарської галузі 25 
8. Фізіологія риб 100 
9. Екологічна фізіології та біохімія гідробіонтів 75 
10. Акліматизація гідробіонтів 100 
11. Теоретичні основи рибництва 100 
12. Управління використання гідробіонтів 35 
13. Міжнародне регулювання рибальства 30 
14. Аборигенна іхтіофауна 25 
15. Охорона гідробіоресурсів 45 
16. Біоресурси гідросфери та їх використання 100 
17. Іхтіологія (загальна і спеціальна) 100 
18. Біологічні основи рибного господарства 80 
19. Основи акваріумістики 100 
20. Біофізика гідробіонтів 25 
21. Теорія динаміки популяцій риб 55 
22. Методики рибогосподарських досліджень 100 
23. Іхтіофауна водойм України 100 
24. Сучасні методи іхтіологічних досліджень 100 
25. Іхтіоценологія 45 
26. Прогнозування вилову риб 45 
27. Сучасні технології ДА 55 
28. Культивування об’єктів ДА 65 
29. Здоров’я об’єктів ДА 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гідробіології та 
іхтіології 

30. Основи аквадизайну 35 
  В середньому по кафедрі 60,5 

В середньому по факультету  82,5 
 

Факультет  захисту рослин, біотехнологій та екології 
 

1. Сільськогосподарська фітопатологія 100 
2. Загальна фітопатологія 80 
3. Загальна мікологія 80 
4. Фітопатологія 100 
5. Імунітет рослин 80  
6. Основи  прогнозу розвитку шкідників та хвороб 80  
7. Основи наукових досліджень у захисті рослин 100 
8. Патологія насіння сільськогосподарських культур 100 

Фітопатології ім. акад.  
В.Ф. Пересипкіна 

9. Епіфітотіологія 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

10. Методи діагностики хвороб рослин 70 
11. Мікологічні і фітопатологічні методи 
експериментальних досліджень 

70 

12. Хвороби декоративних і квіткових рослин 70 
13. Хвороби полезахисних смуг  70 
14. Хвороби культивованих грибів 70 
15. Комплексні системи захисту рослин від хвороб 70 

 

16. Бактеріози рослин 70 
В середньому по кафедрі 81,8 
1. Технічна ентомологія 90 
2. Епізоотія шкідників 80 
3. Моніторинг і прогноз шкідників 100 
4. Загальна ентомологія 100 
5. Сільськогосподарська ентомологія 100 
6. Біологічний захист рослин 90 
7. Агрозоологія 80 
8. Теоретичне вирощування корисних комах 80 
9. Патологія комах 80 
10. Методологія і організація наукових досліджень 90 
11. Корисні комахи кафедри 90 
12. Екологія комах 90 
13. Ентомологія 100 

Ентомології  
ім. проф. М.П. Дядечка 

14. Фізіологія комах 80 
В середньому по кафедрі 83,5 
1. Родентологія 30 
2. Основи карантину рослин 100 
3. Сільськогосподарська акарологія 30 
4. Фітонцидологія 100 
5. Управління чисельністю бур’янів 100 
6. Захист квітково-декоративних культур 80 
7. Фітофармакологія (Хімічний захист рослин) 100 

Інтегрованого захисту 
та карантину рослин 

8. Біобезпека в захисті рослин 80 
В середньому по кафедрі 77,5 
1. Біотехнологія в агросфері 100 
2. Біотехнологія 100 
3. Екологія біологічних систем (екологія 
мікроорганізмів) 

100 

4. Біоінженерія 100 
5. Вступ до фаху 100 
6. Промислова біотехнологія 100 
7. Основи біотехнології 100 
8. Генетична інженерія 100 
9. Мікроклональне розмноження рослин 100 
10. Клітинна селекція на стійкість 100 
11. Інструментальні методи аналізу 100 
12. Загальна біотехнологія 100 
13. Основи біорізноманіття 100 
14. Основи біотехнології рослин 100 

Екобіотехнології та 
біорізноманіття 

15. Екологічні біотехнології 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

16. Клітинна і молекулярна біологія 100 
17. Нормативне забезпечення біотехнологічних  
виробництв 

100 

18. Біомаркетинг біотехнологічної продукції 100 
19. Біотехнологія рослин 100 

 

20. Молекулярна біологія 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Фізіологія рослин 100 
2. Фізіологія рослин з основами біохімії 100 
3. Біологія клітини 70 
4. Біохімія 70 
5. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв 50 
6. Основи проектування 70 
7. Біотехнологічні процеси агротехнологій 70 
8. Біологія індивідуального розвитку 30 

 
 

Фізіології, 
біохімії рослин та 
біоенергетики 

9. Проектування біопроцесів 30 
В середньому по кафедрі 67 
1. Основи біотехнології рослин 100 
2. C.-г. біотехнологія 100 
3. Основи біотехнології в захисті рослин 100 
4. Екологія біологічних систем (вірусологія) 100 
5. Біологія І 100 
6. Загальна мікробіологія і вірусологія (вірусологія) 100 
7. Загальна біотехнологія 100 
8. Екологія вірусів 100 
9. Технології біовиробництва 100 
10. C.-г. вірусологія 100 
11. Біотехнології в АПК та біотехметоди  70 
12. Технології in vitro в рослинництві 100 
13. Імунна біотехнологія 100 
14. Технології виробництва та переробки сировини 
для біотехнології 

100 

15. Діагностика та ідентифікація ГМО, ДНК 
паспортизація 

80 

16. Молекулярна вірусологія 100 
17. Мікробіологія і вірусологія у рослинництві та 
довкіллі 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агробіотехнологій 

18. Протеоміка i геноміка 80 
В середньому по кафедрі 94 
1. Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК 90 
2. Мікробіологія 90 
3. Загальна мікробіологія і вірусологія  90 
4. Мікробіологія з основами вірусології 90 
5. Загальна мікробіологія 90 
6. Сільськогосподарська мікробіологія 90 
7. Технологія виробництва мікробних препаратів 90 
8. Технологів мікробного синтезу лікарських засобів 90 
9. Загальна та молекулярна генетика  90 

 
 
 
 
 
 

Молекулярної біології, 
мікробіології та 
біобезпеки 

10. Генетика 90 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

11. Біобезпека (використання біотехнологій) 90 
12. Імуногенетика 90 
13. Біологічна статистика 90 
14. Методологія та організація наукових досліджень 90 
15. Прикладна генетика з основами цитології 90 
16. Популяційна генетика 90 

 

17. Біобезпека біотехнологій (біобезпека та біоетика) 90 
В середньому по кафедрі 90 
1. Прикладна екологія 100 
2. Екологія 100 
3. Основи екологічної освіти і культури 100 
4. Екологічна безпека 90 
5. Вступ до фаху 100 
6. Екологічна токсикологія  80 
7. Основи наукової діяльності  80 
8. Екологічна експертиза 100 
9. Екологічна безпека продовольчої сировини і 
харчових продуктів 

80 

10. Управління якістю сільськогосподарською 
продукцією 

60 

11. Загальна екологія 100 
12. ОНС (екологічний аудит та інспектування) 100 
13. Міжнародна екологічна діяльність 100 
14. Охорона навколишнього середовища (екологічна 
паспортизація територій) 

100 

15. Екологічна стандартизація і сертифікація 100 
16. Екологічна безпека в АПК 100 
17. Екологія за фаховим спрямуванням  100 
18. Основи екології 100 
19. Екологічне інспектування  80 
20. Державне екологічне управління 80 
21. Методологія та організація наукових досліджень 80 
22. Екологічний менеджмент і аудит 80 
23. Аграрна та екологічна політика 80 
24. Агроекологічний контроль і управління 
(моніторинг, паспортизація, менеджмент, 
інспектування) 

70 

25. Міжнародна екологічна політика 80 
26. Екологічна експертиза в АПК 100 
27. Топографія з основами картографії 70 
28. Техноекологія 80 
29. Агроекологія 100 
30. Геоінформаційний моніторинг 70 
31. Урбоекологія  100 
32. Екологія агроландшафтів  80 
33. Основи ГІС технологій 80 
34. Екологічний захист агроекосистем (екологічне 
землеробство) 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екології агросфери та 
екологічного контролю 

35. ГІТ та екологічна індикація  80 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

36. Нормування антропогенного навантаження на 
природне середовище 

80 

37. Збалансоване природокористування (природні 
ресурси України) 

100 

38. Збалансоване природокористування (рекреаційні 
ресурси, управління екологічною безпекою ) 

100 

39. Охорона навколишнього середовища (охорона та 
захист природних ресурсів; збереження 
біорізноманіття) 

100 

40. Організація та управління в природоохоронній 
діяльності 

100 

41. Охорона навколишнього середовища (оцінка 
впливу на навколишнє середовище; збереження 
біорізноманіття) 

100 

42. Збалансоване  природокористування 
(рекультивація земель, концепція сталого розвитку, 
екологічна економіка) 

100 

43. ОНС (природоохоронний контроль та аудит) 100 
44. Наземні екосистеми та методи біомоніторингу 70 
45. Екосистемологія  70 
46. Екологічна  експертиза в с.г. виробництві  
(агробіотехнологій) 

100 

47. Екологічний моніторинг і паспортизація земель 100 
48. Менеджмент земельних ресурсів та забруднених 
територій 

100 

49. Екологічний менеджмент забруднених територій 100 

 

50. Проблеми екологічної безпеки та сучасні 
концепції природокористування 

100 

В середньому по кафедрі 90 
1. Стратегія сталого розвитку 100 
2. Цивільний захист 100 
3. Екологія людини 70 
4. Моніторинг НС 100 
5. Збалансоване природокористування 10 
6. Загальна екологія 100 
7. Безпека життєдіяльності 100 
8. Основи медичних знань 30 
9. Екологічна безпека 30 

 
 
 

Загальної екології 
 та БЖД 

10. Валеологія 30 
В середньому по кафедрі 67 
1. Радіобіологія 50 
2. Сільськогосподарська радіоекологія 100 

Радіобіології та 
радіоекології 

3. Радіобіології та радіоекології 75 
В середньому по кафедрі 75 

В середньому по факультету  81,2 
 

Агробіологічний факультет  
 

1. Технологія вирощування продукції рослинництва 
(ТВПР) 

87 Рослинництва 

2. Технологія вирощування продукції рослинництва 
(ТВПР) 

69 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

3. Технологія вирощування продукції рослинництва 
(ТВПР), практикум 

81 

4. Технічні культури 100 
5. Рослинництво 100 
6. Рослинництво 91 
7. Насіннєзнавство  28 
8. Насіннєзнавство та методи визначення якості 
насіння зернових культур 

100 

9. Насіннєзнавство та методи визначення якості 
насіння технічних культу 

100 

10. Насіннєзнавство та методи визначення якості 
насіння зернових культур 

100 

11. Насіннєзнавство та методи визначення якості 
технічних культу 

100 

12. Введення до спеціальності 13 
13. Програмування врожаїв с.-г. культур 100 
14. Методи і організація досліджень в рослинництві 100 
15. Інноваційні технології в рослинництві 100 
16. Біометрія  100 
17. Прогноз і програмування с.-г. культур 100 
18. Прогноз і програмування с.-г. культур 100 
19. Системи сучасних інтенсивних технологій 100 
20. Інноваційні технології в рослинництві  100 
21. Енергетичні врожаїв та сировинні рослинні 
ресурси 

100 

 

22. Технологія вирощування продукції рослинництва 
(ТВПР) 

87 

В середньому по кафедрі 89,7 
1.Землеробство 60 
2. Гербологія 80 
3. Основи наукових досліджень в агрономії 100 
4. Адаптивні системи землеробства 100 
5. Статистичний аналіз агрономічних досліджень 100 
6. Методи і організація досліджень в агрономії 100 
7. Основи раціонального землекористування 100 
8. Сучасні системи екологічного землеробства 85 
9. Наукове обґрунтування систем землеробства 100 
10. Екологічні проблеми землеробства 100 
11. Теоретична та прикладна гербологія 100 
12. Методи і організація досліджень в землеробстві 100 
13.Наукові аспекти землеробства 100 
14. Ресурсоощадні технології механічного обробітку 
ґрунту 

100 

15. Інтегрований контроль бур’янів в сучасному 
землеробстві 

100 

16. Агроекономічне обґрунтування і розробка 
адаптивних систем землеробства 

100 

17. Землеробство з основами ґрунтознавства та 
агрохімії 

100 

Землеробства та 
гербології 

18. Технологія виробництва с.-г продукції 100 
В середньому по кафедрі 

 
95,8 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

1. Овочівництво 100 
2. Овочівництво відкритого ґрунту 100 
3. Селекція овочевих культур 100 
4. Насінництво 50 
5. Органічне виробництво овочевої продукції 100 
6. Апробація овочевих і баштанних культур 100 
7. Наукова та інноваційна робота в овочівництві 100 
8. Сучасні технології  овочівництва відкритого і 
закритого ґрунту 

100 

9. Сортовивчення овочевих культур 100 
10. Дослідна справа у садівництві, овочівництві і 
виноградарстві 

100 

11. Спеціальна селекція і насінництво овочевих і 
плодових культур 

100 

12. Післязбиральна підготовка овочів 100 
13. Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду 100 
14. Прогнозування і програмування врожаю овочевих 
культур 

100 

Овочівництва 

15. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві 
і виноградарстві 

30 

В середньому по кафедрі 92 
1. Технології закритого ґрунту 100 
2. Овочівництво закритого ґрунту 100 
3. Технологія виробництва, переробки і зберігання 
продукції рослинництва 

100 

4. Історія розвитку садівництва, овочівництва і 
виноградарства 

100 

5. Дослідна справа у садівництві, овочівництві і 
виноградарстві 

100 

6. Грибівництво 100 
7. Сучасні технології овочівництва відкритого і 
закритого ґрунту 

50 

8. Квітникарство відкритого і закритого ґрунту 100 
9. Декоративне садівництво закритого ґрунту 50 
10. Органічне овочівництво закритого ґрунту 0 
11. Гідропоніка 100 
12. Інтегрований захист рослин закритого ґрунту 100 

Закритого ґрунту 

13. Селекція і насінництво рослин закритого ґрунту 100 
В середньому по кафедрі 85 
1. Ґрунтознавство 100 
2. Ґрунтознавство  з основами геології  100 
3. Картографія ґрунтів  100 
4. Геохімія 10 
5. Лісове ґрунтознавство  з основами геології 100 
6. Лісове ґрунтознавство 100 
7. Геологія і геоморфологія 100 
8. Ґрунтознавство  з основами агрохімії 100 
9. Якість ґрунтів стандартизація та сертифікація 
продукції  

100 

10. Охорона і відновлення родючості ґрунтів 100 
11. Методи дослідження ґрунтового вкриття  100 

Ґрунтознавства та 
охорони ґрунтів ім. 
проф. М.К. Шикули 

12. Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель  100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

13. Моніторинг якості ґрунтів 10 
14. Географія ґрунтів  100 
15. Охорона ґрунтів  100 
16. Рекультивація земель  10 
17. Ґрунти і грунтосуміші 10 
18. Управління ґрунтовими режимами  100 
19. Геологія з основами геоморфології 100 
20. Технологія раціонального землекористування 10 
21. Геологія з основами мінералогії 10 

 

22. Інноваційні технології в ґрунтознавстві 10 
В середньому по кафедрі 71 
1. Агрохімія (Агр., АгЕ, АгЕА, ЗаР. 2-га вища) 100 
2. Агрохімія англ. мова (Агр., ЗаР) 100 
3. Основи захисту рослин та агрохімія (Марк) 100 
4. Системи технологій:технологія виробництва та 
переробки продукції рослинництва: основи захисту 
рослин та агрохімія (Мен) 

100 

5. Системи технологій:технологія виробництва та 
переробки продукції рослинництва: основи захисту 
рослин та агрохімія (Мен)  

100 

6. Управління якістю сільськогосподарської продукції 
(АгЕ) 100 

7. Управління якістю продукції рослинництва в 
сучасних технологіях (2-га вища) 100 

8. Основи наукових досліджень  (АіГ) 100 
9. Програмування врожаю (АіГ 2-га вища) 50 
10. Система застосування добрив (АіГ) 79 
11. Методика агрохімічних досліджень (АіГ) 79 
12. Управління якістю продукції рослинництва (АіГ) 100 
13. Біохімія рослин (АіГ) 100 
14. Агрохімсервіс у рослинництві (ПМО) 64 
15. Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація 
продукції (АіГ) 100 

16. Наукові комунікації в агрохімії і ґрунтознавстві 
(АіГ) 0 

17. Управління умовами живлення у закритому грунті 
та за фертигації (АіГ) 100 

18. Оптимізація живлення с.-г. культур в сучасних 
технологіях (АіГ) 70 

19. Агрохімсервіс в рослинництві (АіГ) 64 
20. Технології управління якістю продукції 
рослинництва (АіГ) 100 

21. Система застосування спеціальних агрохімічних 
продуктів (АіГ) 70 

22. Аналітичний агрохімсервіс і діагностика живлення 
рослин (АіГ) 100 

23. Агрохімічні основи біологізації систем удобрення 
(АіГ) 100 

24. Застосування добрив у лісовому господарстві (ЛГ) 100 

Агрохімії та якості 
продукції рослинництва 
ім. О. І. Душечкіна 

25. Регулювання росту і мінерального живлення 
деревних рослин (СПГ) 100 

В середньому по кафедрі 87 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

1. Плодівництво 100 
2. Розсадництво 60 
3. Виноградарство 100 
4. Помологія 80 
5. Селекція плодових і ягідних культур 35 
6. Методологія і організація наукових досліджень  35 
7. Сучасні технології у садівництві і виноградарстві 100 
8. Малопоширені плодові і ягідні культури 100 
9. Квітникарство відкритого і закритого ґрунту 25 
10. Прогресивні технології у розсадництві 40 
11. Історія розвитку садівництва, овочівництва і 
виноградарства 

40 

Садівництва ім. 
В.Л.Симиренка 

12. Дослідна справа у садівництві, овочівництві і 
виноградарстві 

100 

В середньому по кафедрі 67 
1.Технологія зберігання, переробки та стандартизації 
с.г. продукції 100 

2. Технологія зберігання і переробки продукції 
рослинництва 100 

3. Стандартизація і управління якістю продукції 
рослинництва 100 

4. Основи товарознавства продукції рослинництва 100 
5. Технологія виробництва, зберігання і переробки 
продукції рослинництва 90 

6. Методи наукових досліджень зі зберігання та 
переробки продукції рослинництва 100 

7. Технохімічний контроль продукції рослинництва 100 
8. Товарознавство продукції рослинництва 100 
9. Матеріально-технічна база зі зберігання та 
переробки продукції рослинництва  70 

10. Інноваційні технології післязбиральної доробки, 
зберігання та переробки продукції рослинництва 100 

11. Післязбиральна доробка, зберігання та 
транспортування продукції рослинництва 100 

12. Стандартизація та сертифікація продуктів 
переробки рослинницької сировини 100 

13. Переробка зерна і технічної сировини 100 
14. Переробка плодів та овочів 100 
15. Переробка продукції рослинництва 100 
16. Товарознавство сировини та продуктів переробки 
продукції рослинництва 100 

Технології зберігання, 
переробки та 

стандартизації продукції 
рослинництва 

17. Управління якістю та сертифікація продукції 
рослинництва 100 

В середньому по кафедрі 98 
1. Генетика 100 
2.Селекція та насінництво+ 100 
3.Насінництво+ 100 
4.Спецгенетика (маг) 70 
5. Спец селекція і сортознавство 100 
6. Основи наукових досліджень 100 
7. Генетичні ресурси рослин 70 

Генетики, селекції і 
насінництва 

8. Сучасні методи селекційно-генет. досліджень 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

9. Генетика імунітету рослин 100 
10.Спеціальна генетика с.-г. Культур (бак) 100 
11.Правова охорона сортів рослин (законодавча база) 100 
12.Спец. селекція і  насінництво польових культур (ел. 
вар-т) 100 

13. Адаптивна селекція польових культур 80 
14. Генетика кількісних ознак 70 
15. Екологічна генетика та спец. Генетика рослин 80 
16. Лабораторна справа 100 
17. Методологія та технічне забезпечення 100 
18. Трансгенні технології, ДНК-технології у 
рослинництві 100 

19. Селекція і насінництво гетерозисних гібридів 100 
20. Експертиза сортів на патентоспроможність 100 
21. Прикладна генетика 100 
22. Експертиза сортів рослин на придатність до 
поширення 100 

 

23.Сучасні методи ідентифікації сортів і гібридів 100 
В середньому по кафедрі 94,3 
1. Сільськогосподарська меліорація 100 
2. Метеорологія і кліматологія 100 
3. Агрометеорологія 100 
4. Кормовиробництво 100 
5. Меліорація і організація виробництва 100 
6. Луківництво 100 
7. Рослинництво з основами виробництва 100 
8. Менеджмент якості кормових культур у 
технологічному процесі 

100 

9. Гідротехнічні споруди садів та парків 100 
10. Агротехнології створення та використання 
кормових угідь 

100 

11. Біологізація кормовиробництва 100 
12. Методи і організація досліджень в 
кормовиробництві 

100 

13. Польове та лучне кормовиробництво 100 
14. Енергоощадні технології виробництва кормів 100 
15. Вирощування кормових культур на насіння та 
методи визначення його якості 

100 

16. Технологічні та маркетингові засади в 
кормовиробництві 

100 

17. Екологізація технологічних процесів у 
кормовиробництві 

100 

Кормовиробництва, 
меліорації та 
метеорології 

18 .Науково-технологічні засади кормовиробництва 100 
В середньому по кафедрі 100 
1. Органічна хімія (україномовні групи) 100 
2. Органічна хімія (англомовні групи) 100 
3. Органічна і біоорганічна хімія (україномовні групи) 100 
4. Органічна і біоорганічна хімія (англомовні групи) 100 
5. Фізична і колоїдна хімія (україномовні групи) 100 
6. Фізична і колоїдна хімія (англомовні групи) 0 

Органічної, фізичної і 
колоїдної хімії та хімії 

пестицидів 

7. Хімія (неорг., аналіт., орг., фізколоїд) 100 
В середньому по кафедрі 85,7 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

1. Загальна хімія 100 
2. Аналітична хімія 100 
3. Неорганічна та біонеорганічна хімія 100 
4. Біонеорганічна хімія 100 
5. Неорганічна хімія 100 
6. Неорганічна хімія 100 
7. Неорганічна та біонеорганічна хімія 100 
8. Неорганічна хімія 100 
9. Аналітична хімія 100 
10. Аналітична хімія 100 
11. Аналітична хімія 33 

Аналітичної і 
біонеорганічної хімії та 

якості води 

12. Спецпрактика з аналітичної хімії 13 
В середньому по кафедрі 87 
1. Хімія  100 
2. Аналітична хімія  100 
3. Неорганічна та аналітична хімія  100 
4. Неорганічна хімія 100 

Загальної хімії 

5. Загальна хімія 100 
В середньому по кафедрі 100 
В середньому по факультету 89 

 

Факультет землевпорядкування 
 

1. Геоінформатика 100 
2. Комп’ютерні правові системи 100 
3. Інформатика і програмування 100 
4. Дистанційне зондування землі 50 
5. ГІС і бази даних 40 
6. Статистичні методи у землеустрої 30 
7. Цифрові плани і карти 50 
8. Автоматизовані земельно-кадастрові  системи 20 
9. Дистанційний моніторинг земельних ресурсів 50 
10. Основи ГІС та ДЗЗ 50 
11. ГІС і технології у природокористуванні 50 
12. Географічні інформаційні системи 50 
13. Аерокосмічний моніторинг геосистем 30 
14. ГІС агроландшафтів і основи геостатистики 50 
15. ГІС-аналіз агроландшафтів 50 
16. Геоінформаційний моніторинг та ГІС 
агроландшафтів 

100 

17. Інформаційне моделювання і програмування в 
землеустрої 

25 

18. Методи ДЗЗ в управлінні земельними ресурсами 50 
19. ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в управлінні 
земельними ресурсами 

50 

20. ГІС в кадастрових системах 0 
21. ГІС природних ресурсів 0 
22. Глобальні навігаційні супутникові системи 5 
23. ГІС технології у природокористуванні 25 
24. Проектування баз геоданих 50 

ГІС і технологій 

25. Інтеграція ГІС, ДЗЗ і ГНСС 0 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

В середньому по кафедрі 45 
1. Планування територій населених пунктів 100 
2. Державний земельний кадастр 100 
3. Кадастр населених пунктів 80 
4. Фінансово-економічна діяльність 100 
5. Проектування доріг місцевого значення 60 
6. Реєстрація прав власності на землю 50 
7. Експертна оцінка земель 100 
8. Організація землевпорядних робіт 80 
9. Методологія та організація наукових досліджень 60 
10. Інформаційне забезпечення грошової оцінки 
земель 50 

11. Нормативна та експертна оцінка земель 100 
12. Ринок землі та нерухомості 50 

Земельний кадастр 

13. Ринок землі та земле оціночна діяльність 100 
В середньому по кафедрі 80 
1. Фотограмметрія та дистанційне зондування землі 100 
2. Раціональне використання та охорона земель 40 
3. Технологія відтворення та продуктивності земель 50 
4. Формування  агроландшафтів 100 
5. Оцінка і прогноз якості земель 20 
6. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості 10 
7. Робоче проектування в землеустрої 10 
8. Правовий процес у землеустрої 10 
9. Геодезичні роботи при землеустрої 100 
10. Державна експертиза землевпорядних рішень 0 
11. Управління земельними ресурсами 100 
12. Основи управління земельними ресурсами 100 
13. Моніторинг та охорони земель 10 
14. Прогнозування використання земель 5 
15. Екологічна експертиза землевпорядних рішень 5 
16. Технологічні аспекти використання земель 10 
17. Інженерно-технологічна регламентація охорони 
земель 

10 

Управління  
земельними ресурсами 

18. Формування обмежень і обтяжень у 
землекористуванні 

5 

В середньому по кафедрі 40  
1. Топографія 100 
2. Геодезія 100 
3. Геодезія та землевпорядкування 100 
4. Вища геодезія 100 
5. Супутникова геодезія 0 
6. Математична обробка геодезичних вимірів 20 
7. Картографія 100 
8. Топографічне і землевпорядне креслення 20 
9. Інженерна геодезія 100 
10. Електронні геодезичні прилади  20 
11. Комп’ютерні технології в картографії 0 

Геодезії та картографії 

12. Картографічне забезпечення землеустрою 0 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

13. Топографо-геодезичні технології землеустрою  
14. Радіоелектроніка в геодезії 20 
15. Моделювання в картографії  0 
16. Тематичне картографування 0 
17. Тематичне картографування: карти земельних 
ресурсів  

0 

18. Національна інфраструктура геопросторових 
даних 

0 

19. Картографування природних ресурсів  0 

 

20. Методологія геоінформаційного моделювання 
трансформаційних процесів у природокористуванні  

0 

В середньому по кафедрі 34 
1. Історія земельних відносин 45 
2. Основи землевпорядкування 35 
3. Інженерна інфраструктура територій  0 
4. Математичні методи і моделі в землеустрої 75  

100 5. Землевпорядне проектування 22 
6. Управління муніципальними землями  0 
7. Планування розвитку територій  0 
8. Комп'ютерні технології в землевпорядкуванні  50 
9. Інформаційні технології в наукових дослідженнях 0  
10. Економіка землекористування та 
землевпорядкування 33 

11. Автоматизація в землевпорядкуванні 25  

Землевпорядного 
проектування 

12. Ліцензування і патентування наукової продукції  0 
В середньому по кафедрі 48 

В середньому по факультету 49,4 
 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
 

1. Інформаційні технології в інженерних розрахунках 
галузі 

100 

2. Експлуатація машин і обладнання в переробних 
виробництвах 

100 

3. Основи промислового будівництва і санітарної 
техніки 

100 

4. Проектування підприємств з основами САПР 100 
5. Основи холодильних технологій 100 
6. Процеси та апарати харчових виробництв 100 
7. Математичне моделювання на ЕОМ 100 
8. Технологічне обладнання галузі 70 
9. Оптимізація технологічних процесів 70 
10. Машини та обладнання АПК 70 
11. Інформатика та інформаційні технології 100 

 
 
 
 
 
 

Процесів і обладнання 
переробки продукції 

АПК 

12. Основи механіки і надійності обладнання галузі 100 
В середньому по кафедрі 95 
1.Технологія цукрового виробництва 50 
2.Технологія зберігання і переробки зерна 50 

Технології м'ясних, 
рибних та 

морепродуктів 3.Технологія хліба, макаронних, кондитерських 
виробів та харчоконцентратів 

50 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

4. Технологія молока та молочних продуктів 100 
5. Технологія м'яса та м'ясних продуктів 100 
6. Технологія бродильних виробництв 50 
7. Технологія жирів та жирозамінників 50 
8. Технологія консервування плодів та овочів 30 
9. Стандартизація, метрологія, сертифікація та 
управління якістю  

100 

10. Науково-дослідна робота студента 100 
11. Технологія оздоровчих харчових продуктів 0 
12. Технологія полісахаридів та їх застосування в 
харчовій промисловості 

0 

13. Основи фізіології та гігієни харчування 100 
14.Університетська освіта 0 
15.Екологічні проблеми галузі 0 
16.Фізико-хімічні та біохімічні основи переробки 
м'яса 

100 

17.Фізико-хімічні та біохімічні основи переробки риби 0 
18. Теоретичні основи технології харчових виробництв 0 
19. Технологія галузі 100 
20. Контроль якості та безпеки продукції галузі 100 
21. Технологія переробки продукції тваринництва 100 
22. Технологія переробки риби 0 
23. Актуальні проблеми галузі 100 
24. Технологія зберігання та консервування м'яса та 
м'ясних продуктів 

100 

25. Сучасні технології зберігання риби та 
морепродуктів 

0 

26. Сучасні методи досліджень в галузі 100 
27. Біологічно-активні речовини з риби та 
морепродуктів 

0 

28. Біологічно-активні речовини з тваринницької 
сировини 

0 

29. Технологія білкових продуктів з риби та 
морепродуктів 

0 

30. Технологія кормів для домашніх тварин 0 

 

31. Технологія рибного борошна 0 
В середньому по кафедрі 47,7 
1. Стандартизація 100 
2. Аудит і сертифікація 100 
3. Управління якістю 100 
4. Управління якістю сільськогосподарської 
продукції та виробництва 

100 

5. Стандартизація та сертифікація с.-г. продукції 100 
6. Міжнародна і регіональна стандартизація та 
сертифікація  

100 

7. Основи системного підходу та методи прийняття 
рішень 

100 

8. Дослідницькі та інноваційні процеси 100 
9. Менеджмент навколишнього середовища 100 

 
 
 

Стандартизації та 
сертифікації с.-г. 

продукції 

10. Менеджмент персоналу 100 
В середньому по кафедрі 100 

В середньому по факультету  
 

80,9 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

 

Юридичний факультет 
 

1. Історія держави і права України 100 
2. Історія держави і права зарубіжних країн 20 
3. Теорія держави і права 55 
4. Проблеми теорії права - 
5. Основи права, правознавство 10 
6. Історія вчень про державу і право 100 
7. Історія політичної і правової думки в Україні - 

Теорії та історії  
держави і права 

8. Юридична деонтологія 78 
В середньому по кафедрі 45 
1. Трудове право 90 
2. Земельне право 100 
3. Екологічне право 100 
4. Аграрне право 100 
5. Земельно-процесуальні відносини 25 
6. Право соціального забезпечення 50 
7. Правове забезпечення якості та продукції АПК 100 
8. Організація юридичної служби 100 
9. Актуальні проблеми аграрного права 100 
10. Організація правової роботи у сільському 
господарстві та природокористуванні 

100 

11. Сучасні проблеми земельного права 100 
12. Проблеми екологічного права 100 
13. Правове забезпечення якості та продукції АПК 100 
14. Проблеми правового регулювання іпотеки землі 20 
15. Правові засади експертної оцінки земель 60 
16. Проблеми правового регулювання діяльності 
аграрних бірж 

60 

17. Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій  100 
18. Правові проблеми біоресурсів і 
природокористування 

100 

19. Організація юридичної служби у 
сільськогосподарських підприємствах 

100 

Аграрного, земельного 
та екологічного права  

ім. академіка 
 В.З. Янчука 

20. Право екологічної безпеки 100 
В середньому по кафедрі 85 
1. Адміністративне право 100 
2. Адміністративний процес 20 
3. Податкове право 30 
4. Банківське право 100 
5. Фінансове право 100 
6. Організація роботи з документами 30 
7. Криміналістика 100 
8. Кримінологія 100 
9. Судові та правоохоронні органи України 20 
10. Кримінальний процес 90 
11. Кримінальне право 100 
12. Адвокатура 40 
13. Транспортна трасологія та слідство 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Адміністративного та 
фінансового права 

14. Судова медицина і психіатрія 20 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

15. Актуальні проблеми адміністративного права 100 
16. Адміністративна юрисдикція в аграрній сфері 100 
17. Нормативні основи служби ДАІ 30 
18. Експертиза ДТП 30 
19. Актуальні проблеми попередження злочинності 40 

 

20. Актуальні проблеми проведення судової 
експертизи 

20 

В середньому по кафедрі 59 
1. Підприємницьке право 100 
2. Господарське право 84 
3. Цивільне та сімейне право 69 
4. Господарський процес 44 
5. Цивільний процес 46 
6. Теоретичні проблеми цивільного права 69 
7. Основи римського права 100 
8. Корпоративне право 3 
9. Нотаріат в Україні 15 
10. Право інтелектуальної власності 9 
11. Біржове право 4 
12. Правовий статус непідприємницьких організацій 100 
13. Господарсько-трудове право 100 

 
 
 
 
 

Цивільного та 
господарського права 

14. Господарське законодавство 84 
В середньому по кафедрі 59 
1. Актуальні проблеми митного контролю с/г 
продукції 

75 

2. Державне право зарубіжних країн 80 
3. Енергетичне право 60 
4. Європейське право 65 
5. Конституційне право України 90 
6. Основи науково-правових досліджень 75 
7. Міжнародно-правові стандарти прав людини 60 
8. Порівняльне правознавство 90 
9. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої 
безпеки 

75 

10. Міжнародний захист прав людини 80 
11. Митне законодавство 80 
12. Основи митного законодавства 80 
13. Міжнародне інформаційне право 30 
14. Міжнародно-правові засади інтеграц. процесів 80 
15. Міжнародне публічне право 90 
16. Міжнародне приватне право 90 

 
 
 
 
 

Міжнародного права та 
порівняльного 
правознавства 

17. Практика Європейського Суду 80 
В середньому по кафедрі 74 

В середньому по факультету  64 
 

ННІ післядипломної освіти  
 

1.Управлінський консалтинг 100 
2.Сільськогосподарське дорадництво 100 Аграрного консалтингу 

та сервісу 3. Паблік рілейшнз для консалтингу 100 
В середньому по кафедрі 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

1. Методологія наукових досліджень  75 
2. Економіка інноваційного підприємства 60 
3. Інноваційний менеджмент 75 
4. Інтелектуальна власність 80 
5. Маркетинг інновацій 45 
6. Стратегічне управління інноваційним розвитком 80 
7. Управління інноваційними проектами 50 
8. Логістична підтримка інноваційної діяльності 45 
9. Екологічний менеджмент 45 
10. Інвестиційний менеджмент 75 
11. Управління діяльністю організаційно-виробничих 
систем 

80 

12. Економіка та  організація інноваційної діяльності 75 
13. Інноваційна та природоохоронна діяльність 75 

Інноваційної діяльності 
в АПК 

14. Трансфер технологій  30 
В середньому по кафедрі 64 
1. Вступ до спеціальності 80 
2. Методологія системного підходу та наукових 
досліджень 

70 

3. Державне управління 75 
4. Державна служба 90 
5. Організація діяльності державного службовця 80 
6. Муніципальна управління 60 
7. Сучасні тенденції управління в органах державної 
влади та місцевого самоврядування 

50 

8. Місцеве самоврядування 70 
9. Територіальна організація місцевого 
самоврядування 

60 

 
 
 

Регіонального 
управлінні та місцевого 

самоврядування 

10. Зарубіжний досвід організації місцевого 
самоврядування 

50 

В середнього по кафедрі 69 
В середньому по ННІ  77,6 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 
 

1. Комп’ютерна графіка 100 
2.Електроніка та мікросхемотехніка 100 
3.Автоматизація виробничих процесів 100 
5. Інженерна діяльність в обслуговуванні систем 100 
6.Мікроконтролери та мікропроцесорні системи 100 
7.Електронні пристрої у системах керування 50 
8. Проектування систем електрифікації, автоматизації 
та енергопостачання 100 

9.Промислова електроніка 100 
10. Електронні перетворювачі 100 
11.Автоматизація технологічних процесів 100 
12. Цифрові системи керування. 75 
13. Комп’ютери і комп’ютерні технології 100 
14. Теоретичні основи  автоматики 100 
15. Автоматизація типових технологічних процесів 100 
16. АСУ 100 
17.Теорія автоматичного керування 100 

Автоматики та 
робототехнічних систем 

ім. акад. І.І. 
Мартиненка 

18. Теорія інформації 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

19. КВП систем керування 100 
20.Технічні засоби автоматики. 100 
21. Ідентифікація та моделювання технологічних 
систем 75 

22. Надійність та діагностування 100 
23.Комп’ютерно-інтегровані технології 75 
24.Основи наукових досліджень 100 
25. Типові технологічні об’єкти і процеси в галузі 34 
26. Методи і засоби сучасного автоматизованого 
управління 100 

27. САПР систем автоматизації АПК 20 
28 Комп'ютерне забезпечення, мережі та системи 15 
29. Робототехнічні комплекси і системи в АПК 100 
30. Сучасна теорія управління 100 
31. Адаптивні системи керування 100 
32. Оргтехніка і техніка зв’язку 10 
33. Монтаж налагодження і експлуатації систем 
автоматики 100 

34. Комп’ютерно-моделюючі системи керування  100 
35. САПР інформаційно-управляючих систем 20 
36. Елементи і функціональні вузли інформаційно – 
вимірювальних комплексів 100 

37. Оптимальні системи автоматичного керування 100 
38. Інтелектуальні системи 100 
39. Моделювання біотехнічних об'єктів 100 

 

40. Енергоефективні технології в біотехнічних 
об’єктах 100 

В середньому по кафедрі 81,0 
1. Фізика  90 
2. Загальна фізика 88 
3. Біофізика 98 
4.Фізика з основами біофізики рослин 100 
5.Фізика (на англійській мові) 100 

 
 

Фізики 

6.Біофізика (на англійській мові) 100 
В середньому по кафедрі 96,0 
1. Електропривод і автоматизація с.г. техніки 100 
2. Електротехнології в АПК 15 
3. Електротехнології обробки с.-г. продукції  100 
4. Електрифіковані технології у с.-г. виробництві 50 
5. Основи електроприводу 100 
6. Типовий електропривод 100 
7. Електропривод с.-г. машин, агрегатів та потокових 
ліній 100 

8. Електропривод виробничих машин і механізмів 100 
9. Основи патентознавства та авторське право 100 
10. Енергозбереження в технологічних процесах 15 
11. Проектування систем електрифікації 100 
12. Електропривод виконавчих механізмів в 
автоматизованих установках 50 

13. Електротехнологічні методи дослідження та 
обробітку с.-г. продукції 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електроприводу та 
електротехнологій ім. 
проф. С.П. Бондаренка 

 
 14. Електромагнітна обробка с.-г. продукції 40 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

15.Електротехнології та електроосвітлення 100 
16.Приладове забезпечення наукових досліджень 50 
17. Обробка с.-г. продукції у полі коронного розряду 50 
18.Електрифіковані технології в АПК 50 
19.Математичне моделювання технологічних процесів 10 
20.Методи і засоби контролю ефективності 
електрообробітку с.-г. продукції 10 

21.Електротехнології в АПК (АВТ) 15 
22.Автоматизований електропривод 100 
23.Спектрографічні методи дослідження якості 
обробки  15 

24. Оптичні електротехнології 100 
25. Моделювання регульованого електроприводу 100 
26. Методи і засоби контролю ефективності 
електрообробітку с.-г. продукції 30 

27. Інженерна діяльність 50 
28. Регульований електропривод 100 

 

29. Основи електроприводу (ЕЕТ) 100 
В середньому по кафедрі 66,0 
1. Вища математика 20 
2. Прикладна математика 20 
3. Теорія ймовірностей і математична статистика 20 
4. Дискретна математика 20 
5. Дискретні структури 20 
6. Комп’ютерна математика 20 
7. Чисельні методи 20 
8. Спеціальні розділи вищої математики 20 
9. Математичне забезпечення магістерських програм  20 
10. Теорія прийняття рішень 20 

 
 
 
 
 

 Вищої та прикладної 
математики 

11. Математичне моделювання технологічних 
процесів у агровиробництві 20 

В середньому по кафедрі 20,0 
1. Вступ до фаху 65 
2. Електротехнічні матеріали 100 
3. Електричні машини 78 
4. Апарати керування і захисту 95 
5. Основи технічної експлуатації енергообладнання 100 
6. Діагностування енергообладнання 100 
7. Технічний сервіс енергообладнання 100 
8. Технології відновлення і модернізації 
енергообладнання - 

9. Облік та регулювання витрат енергоресурсів і 
енергоносіїв - 

10. Основи електроматеріалознавства 100 
11. Основи технічної експлуатації електрообладнання 100 
12. Діагностування, обслуговування і ремонт 
електрообладнання 100 

13. Технології обслуговування та ремонту 
енергообладнання і засобів автоматизації 100 

14. Охорона праці (електробезпека) 100 
15. Якість енергоресурсів і енергоносіїв 100 

 
Електричних машин і 

експлуатації 
електрообладнання 

16. Енергетичний аудит і менеджмент в АПК 55 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

17. Надійність технічних систем і техногенні ризики 100 
18. Експлуатаційна надійність та діагностування 100 
19. Облік та регулювання витрат енергоресурсів і 
енергоносіїв 100 

20. Технології енергоінжинірингу 100 
21. Патентознавство і теорія інженерного 
експерименту 75 

22. Системи технічного діагностування 
електрообладнання 100 

23. Системи електрообладнання мобільної 
сільськогосподарської техніки - 

24. Контроль роботоздатності і пошук несправностей 
електрообладнання - 

25. Джерела електроживлення мобільної 
сільськогосподарської техніки - 

26. Надійність електрообладнання мобільної 
сільськогосподарської техніки - 

27. Налагодження, обслуговування і ремонт 
електроустаткування мобільної сільськогосподарської 
техніки 

- 

28. Основи системного аналізу 30 
29. Теорія надійності в технічному діагностуванні 
електрообладнання 80 

30. Математичне моделювання електрообладнання 55 
31. Методи і засоби технічного діагностування 
електрообладнання - 

32. Приладове забезпечення технічного 
діагностування електрообладнання - 

33. Пірометрична і тепловізійна техніка в 
діагностуванні електрообладнання 

- 

 

34. Теорія і практика прогнозування технічного стану 
електрообладнання 

- 

В середньому по кафедрі 59,8 
1. Теплотехніка і теплопостачання 100 
2. Термодинаміка і теплотехніка 100 
3. Теплотехніка і використання теплоти в сільському 
господарстві 100 

4. Тепловодопостачання сільського господарства 100 
5. Теплотехніка 100 
6. Теплоенергетичні установки і системи 100 
7.Альтернативні джерела енергії 50 
8. Технологія  обслуговування і ремонту 
енергообладнання 100 

9. Проектування систем енергопостачання 100 
10. Гідравліка та сільськогосподарське 
водопостачання 100 

11. Гідроелектростанції та вітроенергетичні установки 100 
12. Газопостачання АПК 100 

 
 

Теплоенергетики 

13. Тепломасообмін в технологічних процесах 75 
В середньому по кафедрі 94,2 
1. Метрологія та стандартизація 69,2  

 2. Теоретичні основи електротехніки 63,3 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

3. Моделювання та оптимізації систем та 
електропостачання 48.2 

4. Контрольно-вимірювальні прилади з основами 
метрології 83,9 

5. Основи електропостачання 30,2 
6. Контрольно-вимірювальні прилади 36,7 
7. Електропостачання АПК 0,95 
8. Основи метрології та електричних вимірювань 48,6 
9. Електричні системи та мережі 4,0 
10. Математичні задачі енергетики (КР) 43,65 
11. Техніка високих напруг 62,5 
12. Електрична частина станцій та підстанцій 50 
13. Надійність та проектування електричних систем 12,5 
14. Експертні системи для прийняття інженерних 
рішень в енергетиці 10 

15. Перехідні процеси в електроенергетиці 8,0 
16. Основи наукових досліджень 72,5 
17. Електротехніка та електромеханіка 7,14 
18. Метрологія та основи вимірювання 25 
19. Технологічні вимірювання і прилади 617 
20. Проектування систем електрифікації, 
автоматизації 34,5 

21. Технології обслуговування та ремонт електричних 
установок електроспоживання 10,5 

22. Перехідні процеси в системах електропостачання 8,0 
23. Проектування систем електропостачання АПК 50 
24. Автоматизовані системи контролю і управління 1,2 
25. Пристрої захисту автоматики та телемеханіки 
систем електропостачання 5,0 

26. Релейний захист і автоматика систем 
електропостачання 12,5 

27. Електроустановки і системи електропостачання 95,5 
28. Економічна ефективність енергетичних систем 4,0 
29. Надійність систем електропостачання 6,0 
30. Критеріальні задачі електропостачання АПК 1,4 
31. Електропостачання промислових підприємств 45 
32. Інтелектуальна власність 10,5 
33. Енергетичний контроль та експериментальні 
методи досліджень 7,5 

34. Енергозберігаючі режими електропостачання 12 
35. Технологія обслуговування та ремонту 
енергообладнання і засобів автоматизації 50 

36. Прогресивні методи енергозбереження та розвитку 
систем електропостачання 10,5 

37. Малі електричні станції в АПК 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електропостачання  

ім. проф. В.М. Синькова 

38. Основи проектування енергетичних об'єктів 15 
В середньому по кафедрі 54,2 
В середньому по ННІ 67,3 

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 
 

1. Лісознавство 100 Лісівництва 
2. Лісові горючі матеріали 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

3. Поведінка лісових пожеж 90 
4. Вплив погодних умов на пожежну безпеку лісу 90 
5. Застосування контрольних палів для управління 
ландшафтами 

80 

6. Екологія лісових пожеж 90 
7. Організація охорони лісів від пожеж 90 
8. Світове лісове господарство та лісові ресурси 90 
9. Лісівництво 100 
10. Лісознавство та рекреаційне лісівництво 100 
11. Лісова пірологія 100 
12. Недеревні ресурси лісу 100 
13. Недеревні ресурси та побічні користування лісом 100 
14. Регулювання продуктивності лісів 100 
15. Методологія наукових досліджень 100 
16. Біологічні основи рубок догляду 100 
17. Підвищення продуктивності лісів лісівничими 
методами 

100 

 

18. Лісова екологія та типологія 80 
В середньому по кафедрі 95 
1. Підвищення продуктивності лісів лісокультурними 
методами 

100 

2. Екологічні основи лісовідновлення та 
лісорозведення 

0 

3. Мікроклональне розмноження деревних рослин 100 
4. Лісокультурні методи реабілітації техногенно-
порушених земель 

0 

5. Промислові методи лісовирощування 0 
6. Сучасні технології розсадництва 0 
7. Світові технології в декоративному розсадництві 0 
8. Якість садивного матеріалу та методи її оцінки 0 
9. Контейнерна культура деревних рослин 0 
10. Нормативно-правова база розсадництва 0 
11. Декоративне розсадництво з основами 
насінництва 

100 

12. Лісові культури  100 

Лісовідновлення та 
лісорозведення  

 

13. Основи лісорозведення 0 
В середньому по кафедрі 33 
1. Лісова меліорація 60 
2. Основи гідротехнічної меліорації лісових земель 100 
3. Ерозієзнавство 100 
4. Системи захисту грунтів від ерозії 100 
5. Захисне лісорозведення 10 
6. Зональні протиер. системи 100 
7. Лісоаграрні ландшафти 100 
8. Оптимізація лісоаграрних ландшафтів 100 
9. Гідротехнічна меліорація 100 
10. Урбоекологія і фітомеліорація 10 
11. Лісова рекультивація земель 75 

 
 

Лісової меліорації і 
оптимізації 
лісоаграрних 
ландшафтів 

12. Рекультивація техногенних ландшафтів 75 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

В середньому по кафедрі 78 
1. Лісова фітопатологія   100 
2. Лісова ентомологія  100 
3. Біологія лісових тварин 12 
4. Лісова фітопатобактеріологія 100 
5. Технологія інтегрованого захисту лісу 100 
6. Патологія лісу 30 

Біології лісу та 
мисливствознавства  

7. Математичне моделювання динаміки чисельності 
шкідників і збудника хвороб 

100 

В середньому по кафедрі 77 
1. Механізація лісогосподарських робіт 100 
2. Транспорт лісу  20 
3. Основи лісоексплуатації 60 
4. Механізація садово-паркового господарства 90 
5. Лісозаготівлі 40 
6. Підсочка лісу 100 

Технології 
лісогосподарського 
виробництва 

7. Лісові дороги 10 
В середньому по кафедрі 60 
1. Біометрія 40 
2. Ландшафтна таксація 40 
3. Лісова таксація 100 
4. Лісовпорядкування 100 
5. Інвентаризація садово-паркових об’єктів 100 
6. Впорядкування мисливських угідь 100 
7. Впорядкування захисних лісових насаджень 100 
8. Лісовий моніторинг 50 
9. Моделювання продуктивності лісових насаджень 0 
10. Спеціальні види впорядкування лісів 100 
11. Спеціальні види лісової таксації 100 

Лісової таксації та 
лісовпорядкування 

12. Лісова інвентаризація та кадастр 0 
В середньому по кафедрі 69 
1. Обчислювальна математика і програмування 100 
2. Економіка деревообробної галузі 80 
3. Менеджмент на деревообробних підприємствах 90 
4. Основи маркетингу 90 
5. Організація деревообробного виробництва 0 
6. Основи обліку і аудиту на деревообробних 
підприємствах 

100 

7. Інформатика 100 
8. Економіка лісового і садово-паркового господарства 80 
9. ГІС у лісовому господарстві 18 
10. Бухгалтерський облік у лісовому господарстві 100 
11. Організація  лісогосподарського виробництва 100 
12. Планування на підприємствах деревообробної 
галузі 

24 

13. Маркетинг в деревообробній галузі 50 
14. Зовнішньоекономічна діяльність на 
деревообробних підприємствах 

44 

Лісового менеджменту 

15. Інформаційні технології  у лісовому господарстві 30 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

16. Управління лісогосподарським виробництвом 100 
17. Планування лісогосподарського виробництва 30 
18. Лісова політика  100 
19. Менеджмент лісових ресурсів 100 
20. Інформаційні системи в лісовому господарстві 0 
21. Фінанси та кредит 100 
22. Економіка природокористування 30 
23. Зовнішньоекономічна діяльність в лісовому 
комплексі 

30 

24. Маркетинг у лісовому господарстві 60 
25. Комп'ютерні технології в лісовому господарстві 100 
26. Інформаційні технології в мисливському 
господарстві 

0 

27. Менеджмент і маркетинг в мисливському 
господарстві 

30 

28. Бух.облік і аудит 100 
29. Планування зеленого господарства 44 

 

30. Менеджмент і маркетинг в СПГ 44 
В середньому по кафедрі 62 
1. Дендрологія 100 
2. Декоративна дендрологія 100 
3. Лісова селекція 30 
4. Рекультивація порушених ландшафтів 50 
5. Дендропроектування 50 
6. Інтродукція та адаптація деревних рослин 50 

Дендрології та лісової 
селекції 

7. Формове різноманіття декоративних деревних рослин 50 
В середньому по кафедрі 61 
1. Садово-паркове будівництво 100 
2. Основи містобудування 58 
3. Озеленення населених місць 100 
4. Лісопаркове господарство 28 
5. Ландшафтна архітектура 35 
6. Інженерне обладнання СПО 71 
7. Ландшафтне проектування 100 
8. Організація СПГ 100 
9. Основи композиції 0 
10. Основи образотворчого мистецтва 0 
11. Реконструкція і реставрація СПО 50 
12. Дизайн ландшафту 100 
13. Комп’ютерні технології 0 
14. Комп’ютерні технології 0 
15. Експлуатація садово-паркових об’єктів 41 
16. Вертикальне планування СПО 23 
17. Агротехніка в СПБ 100 
18. Садово-паркові споруди, механізми та обладнання 100 
19. Рекреаційне паркознавство 6 

Ландшафтної 
архітектури та садово-
паркового будівництва 

 

20.Паркознаство 19 
В середньому по кафедрі 52 
1. Природно-заповідна справа 100 Декоративного 

садівництва та 2. Світова ландшафтна спадщина 100 



Кафедра Дисципліна Забезпеченість, 
% 

3. Світові фітоколекції 100 
4. Біосозологія 100 
5. Луківництво і газони 0 
6. Квітникарство 0 
7. Декоративне садівництво 0 
8. Декоративні рослини закритого ґрунту 0 
9. Основи аранжування 0 
10. Тепличне господарство 0 
11. Фітодизайн закритого середовища 0 
12. Топіарне мистецтво 0 
13. Штучна зміна форми деревних рослин 0 

фітодизайну 
 

14. Сортознавство і насінництво декоративних рослин 0 
В середньому по кафедрі 29 
1. Деревинознавство; Лісове товарознавство 100 
2. Обладнання галузі 100 
3. Технологія виробів з деревини 100 
4. Технологія лісопиляльно-деревообробних 
виробництв. Теорія і практика лісопиляння 

100 

5. Технологія сушіння і захисту деревини; 
Технологія теплового оброблення деревини 

100 

6. Метрологія, стандартизація і сертифікація у 
деревообробці 

100 

7. Конструювання виробів з деревини 100 
8. Технологія захисно-декоративних покриттів 100 
9. Технологія дерев'яного домобудування 100 
10. Проектування деревообробних виробництв; 
Організація деревообробного виробництва 

100 

11. Захисне оброблення дерев'яних конструкцій 100 
12. Технологія меблевих виробів 100 
13. Технологія м'яких меблевих виробів 100 
14. Модифікування деревини та деревинних матеріалів 100 
15. Технологія столярних  виробів 100 
16. Технологія деревних плит 100 
17. Технологія клеєних матеріалів 100 
18. Ергономіка 0 
19. Технологія спеціальних деревообробних 
виробництв 

0 

20. Моделювання і оптимізація технологічних процесів 0 
21. Наукові дослідження та організація наукової 
роботи 

0 

Технології 
деревообробки 

22. Новітнє деревообробне обладнання. Проектування 
деревообробного обладнання 

0 

В середньому по кафедрі 77 
1.Ботаніка 95 
2.Біологія 1 (ботаніка) 96 Ботаніки 
3.Гідроботаніка 85 
В середньому по кафедрі 92 
В середньому по ННІ  65 

В середньому по НУБіП України 74 
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