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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 22 листопада 2017 року (протокол № 4) щодо звіту директора НДІ 

здоров'я тварин, д.вет.н., професора Засєкіна Дмитра Адамовича про діяльність НДІ 

здоров'я тварин з виконання заходів Програми розвитку університету «Голосіївська 

ініціатива - 2020» та залучення молодих вчених і студентів до дослідницької роботи. 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора НДІ здоров’я тварин Засєкіна Д.А. 

“Про діяльність НДІ здоров’я тварин з виконання заходів Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива - 2020» та залучення молодих вчених і студентів до 

дослідницької роботи” Вчена рада НУБіП України зазначає, що НДІ динамічно 

розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про 

вищу освіту», закріплені в Статуті університету, програмі розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива 2020». За останні роки колектив науковців факультету 

оптимізував структуру наукових лабораторій, оновлює кадри, з’явився синергетичний 

ефект діяльності, зусилля структурних підрозділів спрямовані на консолідацію 

колективу. Наразі перед колективом факультету стоїть нагальне завдання – поліпшувати 

якість дослідницького процесів, участь молодих науковців у виконанні науково-

дослідних проектів, удосконалювати матеріально-технічну базу, забезпечити 

конкурентоспроможність наукових розробок та високу публікаційну активність, сприяти 

самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, 

вченого, співробітника. 

Навчально-науковий процес на факультеті забезпечується висококваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти 

НААН та 16 академіків громадських академій, 29 докторів наук, професорів, 75 

кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового 

ступеня.  

У 2017 році в НДІ здоров’я тварин виконується 35 наукових тем, у т.ч. 

7 бюджетних, 2 госпдоговірні та 26 – ініціативні, на загальну суму 1624,301 тис. грн., що 

становить 14,9 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 19,5 тис. грн.). 

У результаті виконання наукових тематик науковцями розроблено експертну 

систему «Мікотоксикози тварин» (професор В.Б.Духницький), розроблено систему 

оцінки і управління біологічними ризиками в харчовому ланцюзі (професор 

О.М.Якубчак), розроблено методологію  епізоотологічного моніторингу особливо 

небезпечних та емерджентних хвороб тварин, засоби діагностики та контролю 

імуногенності вакцин проти сказу тварин (професор В.В.Недосєков), завершено розробку 

комплексного препарату (брикету) пролонгованої дії «Кенділакт» для забезпечення 

здоров’я лактуючих корів з різних біогеохімічних зон України, дезінфікуючого засобу 

«Унівайт» (професор Д.А.Засєкін), створені експериментально-дослідні серії 

протитуберкульозних вакцинних препаратів ВПТ-1 і ВПТ-2 (доцент В.М.Шевчук), 

ветеринарний препарат «Мембраностабіл» для стимулювання формування 

колострального імунітету (професор М.І.Цвіліховський). 

Науковцями факультету видано 37 монографій, 23 науково-практичних 

рекомендації, 662 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 126 - у 

міжнародних виданнях, а 25 з них - входять до Міжнародної бази SCOPUS та WoS, 

одержано 42 патенти. Сумарний індекс Гірша (по Scopus) НПП у 2016 році становив 14 

(доцент В.М.Мазур – 4, професор Л.Г.Калачнюк – 2, асист. Т.А.Ткаченко – 2). 



За останні 5 років в Інституті було оптимізовано структуру наукових лабораторій 

від 37 до 15 шляхом ліквідації неефективних, створення нових та об’єднання декількох 

лабораторій. Зокрема, створено міжкафедральну навчально-наукову лабораторію 

ветеринарно-діагностичних досліджень, лабораторію «Банк крові тварин», Центр 

клітинних технологій у ветеринарній медицині. Діяльність нових лабораторій була 

підтримана закупівлею обладнання на суму 454 тис. грн. 

У 2017 році на базі факультету було проведено 3 Міжнародних науково-

практичних конференції, 4 семінари, зокрема Всеукраїнський круглий стіл 

«Епізоотичний статус благополуччя України, як результат діяльності галузі ветеринарної 

медицини, та загрози сьогодення» щодо обговорення проблем законодавчого 

забезпечення розвитку ветеринарної медицини, Міжнародні науково-практичні 

конференції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини», «Сказ: ерадикація до 2030 

року» тощо. 

В НДІ здоров’я тварин за 3 науковими спеціальностями та 11 спеціалізаціями 

проходять підготовку 51 аспірант і 9 докторантів; функціонує 4 спеціалізовані вчені ради 

із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2017 році захищено 1 докторську і 

15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Отримано 2 Міжнародні 

освітньо-наукові гранти на загальну суму майже 900 тис. грн. 

Науково-дослідна робота студентів зосереджена у 27 наукових гуртках, у яких 

здійснювали дослідження 351 студент факультету ветеринарної медицини. У виконанні 

кафедральних досліджень брали участь 27 студентів, з них з оплатою праці 3. Щорічно у 

наукових заходах з доповідями беруть участь близько 370 студентів, у тому числі за 

кордоном. 

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж року брали 

участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: засіданні Бюро експертів з 

питань сказу по Близькому Сходу і Східній Європі за участю представників ВООЗ, ФАО 

і МЕБ (Ліон, Франція), стажуванні в Люблінському та Вроцлавському природничих 

університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; 

Кошице, Словаччина), інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), факультеті 

фармацевтичних медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету 

(Антверпен, Бельгія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної 

терапії тварин (Дублін, Ірландія).  

В аспірантурі навчається 51 особа, з них 41 – очної форми, 7 – заочної. 

Ефективність захисту дисертацій становила у 2016 році – 62 %. 

При НДІ здоров’я тварин успішно працює Науково-технічна рада (голова Дмитро 

Засєкін, секретар Віта Михальська), Рада молодих вчених (голова к.вет.н. Наталія Друзь) 

та Рада аспірантів (голова аспірант Роман Білошицький).  

У 2017 р. колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду 

«Голосіївська ініціатива − 2020» вже понад 200 тис. грн. для освітньо-наукових потреб, а 

всього зароблено коштів (реальне надходження) 1026000 грн., у тому числі угоди на 

дослідження та наукові послуги – 22 тис. грн. 

Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що в роботі колективу науковців 

факультету ветеринарної медицини є значні резерви, що пов’язані з вирішенням 

таких завдань: 

 відсутністю у більшості наукових лабораторій кафедр сучасного аналітичного 

та вимірювального обладнання (томограф, хроматограф, електронний мікроскоп, 

сонограф тощо);  

 недостатньою активністю колективу щодо інноваційного процесу, посилення 

зв’язків із бізнесом, виробничниками, іноземними партнерами; 



 необхідністю кардинального покращення клінічної бази проведення 

досліджень, що потребує невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного 

забезпечення кафедр та ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» і його клінік; 

 відновленням роботи віварію; 

 необхідністю подальшої реорганізації окремих наукових лабораторій кафедр, 

які є малоефективними або ж дублюють функції інших лабораторій; 

 недостатнім залученням студентів до виконання дослідницької роботи та 

розвитку  стартапів; 

 несвоєчасністю розміщення та оновлення поточної інформації на сайті НДІ 

здоров’я тварин окремими кафедрами, лабораторіями, Радою молодих вчених і Радою 

аспірантів тощо. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада постановляє: 

1. Роботу НДІ здоров’я тварин з виконання заходів Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива - 2020» та залучення молодих вчених і студентів до 

дослідницької роботи вважати задовільною. 

2. Директору НДІ здоров’я тварин разом з науковцями факультету:  

− продовжити активну співпрацю з Міністерством аграрної політики України 

Держпродспоживслужбою України, радою Роботодавців факультету, міжнародними 

організаціями з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення 

підготовки фахівців за напрямом «Ветеринарна медицина», підвищення ролі колективу в 

житті університету, налагодження навчального, наукового і соціально-економічного 

партнерства;  

− забезпечити подальше зростання публікацій НПП кафедр у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, PubMed та інших, 

кількість опублікованих статей у збірниках праць, що мають зазначені індекси 

цитування, повинна складати не менше 20 % від загальної кількості опублікованих 

кафедрою робіт. 

− активізувати роботу по залученню додаткових джерел фінансування, в т.ч. і 

шляхом отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності; 

збільшити доходи спеціального фонду факультету упродовж 2017-2018 н. р. не менше, 

ніж на третину; збільшити на 30% надходження позабюджетних коштів від діяльності 

ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» та ін. навчально-науково-виробничих 

підрозділів; 

− продовжити практику залучення талановитих студентів, переможців олімпіад та 

конкурсів до участі у наукових гуртках, аспірантурі, виконання наукових тематик кафедр 

з обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та публікацією 

матеріалів досліджень; 

− розробити план відновлення та роботи віварію; 

− впроваджувати міжкафедральні наукові проекти фундаментального і 

прикладного спрямування; 

− діяльність науковців кафедр спрямувати на пошук та здобуття Міжнародних 

наукових грантів, активну участь у тренінгах-семінарах, стажування в наукових Центрах 

розвинених країн; активізувати роботу колективу на здобуття Державних, галузевих та 

іменних премій; 

− підвищити захист дисертаційних робіт у термін аспірантури до 75%. Досягти в 

2017/2018 рр. захисту здобувачами факультету 4 докторських та 12 кандидатських 

дисертацій; 

− активізувати роботу з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

(патенти, методичні розробки, наукові консультації тощо) та заключення кафедрами 



госпдоговірних тематик з можливістю участі вчених факультету у регіональних 

програмах і проектах. Добитися, щоб 50% кафедр у 2018 р. заключили госпдоговірні 

теми (д.вет.н. Засєкін Д.А., зав. кафедрами); 

− створити діагностичний відділ ендоскопії тварин на базі ННВ Клінічного центру 

«Ветмедсервіс» з використанням цього методу досліджень у науковій роботі; 

− продовжити у 2018 році позитивні напрацювання НДІ здоров’я тварин щодо 

спільної НДР кафедр ФВМ і лабораторій ІВМ, НААН України, інших наукових 

підрозділів, зокрема, зарубіжних. Створити 3 філії кафедр на виробництві; 

− порушити питання перед Міністерством освіти і науки України щодо надання 

дозволу опублікування монографій, статей у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних SCOPUS, Web of Science, PubMed та інших за рахунок коштів державного 

фінансування НДР; 

− створити науково-навчальну лабораторію (Банк сперми псів (кобелів)), 

модератор к. вет. н. Вальчук О.А.; 

− постійно опікуватися роботою Ради молодих вчених, Ради аспірантів, інших 

громадських організацій, залучати до роботи в НДІ здоров’я тварин їх керівників, 

заслуховувати звіти, реагувати на пропозиції тощо. 

3. Контроль за виконанням рішення вченої ради університету покласти на першого 

проректора Ібатулліна І.І. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


