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1. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА 2020 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 входила 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). 

 

 



 

6 

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 іменувався «Національний аграрний університет» 

(НАУ) і згідно з вищевказаною постановою та Постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 1995 р. № 387 перебував у функціональному управлінні останнього.  

У різні роки до університету були приєднані структурні підрозділи – інститути, 

коледжі, технікуми, господарства. Так, у 1996 році до складу університету було передано 

Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська область), у 1997 р. – Бережанський 

агротехнічний коледж (Тернопільська область), Заліщицький (Тернопільська область, 

Боярський (Київська область) сільськогосподарські технікуми, Немішаївський аграрний та 

Ірпінський економічний технікуми (Київська область), у 2005 р. – Бобровицький коледж 

економіки і менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.), у 2007 р. – Мукачівський 

аграрний коледж (Закарпатська обл.), у 2016 р. – Рівненський коледж (Рівненська обл.). 

У 2004 році до університету було приєднано Кримський агротехнологічний 

університет (м. Сімферополь) разом із його коледжами та технікумами: Агропромисловий 

коледж; Бахчисарайський будівельний технікум; Прибрежненський технікум; Технікум 

гідромеліорації та механізації сільського господарства. Але з початком у 2014 році 

військової агресії зі сторони Російської Федерації з цими закладами співпрацю було 

призупинено.  

У 2003 р. в складі університету утворено Українську лабораторію якості і безпеки 

продукції агропромислового комплексу. У 2004 р. було приєднано Український НДІ 

сільськогосподарської радіології (Київська обл.) та Державний племінний птахівничий 

завод ім. Фрунзе (АР Крим), а у 2008 році Науково-дослідний та проектний інститут 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса. 

Враховуючи поліпрофільність спеціальностей в НАУ, високий рівень науково-

дослідної діяльності, наявність 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 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).  
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. 

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 30.09.2015 р. 
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Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2020 р. № 719 нерухоме 

державне майно на праві господарського відання закріплене за Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України. 

У своїй діяльності Університет керується  Статутом НУБіП України, який було 

затверджено у новій редакції наказом Міністерством освіти і науки України № 443 від 

02.05.2018 р. 
 

1.2. Сучасний стан та стратегія розвитку університету   
 

За багаторічну 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», в якій вибудована багатовекторна стратегія розвитку за напрямами 

життєдіяльності Університету та вказані механізми її реалізації. 

2020 рік є завершальним у виконанні Програми розвитку Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива – 2020». 

На Вченій раді університету 25 листопада 2020 р. було заслухано і схвалено звіт про її 

виконання. 

Програма розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2020» набула свого 

логічного продовження в Програмі розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 

2025», яка затверджена Конференцією трудового колективу Університету 29.12.2020 р., 

протокол № 1.  

У 2020 році Університет  зайняв 14 позицію серед кращих університетів країни за 

підсумками Консолідованого рейтингу вузів України (за результатами трьох рейтингів – 

«Топ-200 Україна», Scopus і Вебометрикс), а серед вишів міста Києва - 5-те місце. 

Університет вже п’ятий рік позиціонується в міжнародному рейтингу EECAQS World 

University Ranking, за яким  займає 181 позицію серед 400  кращих університетів Країн 

Східної Європи та Центральної Азії та 8 місце серед університетів України. 

У 2020 році освітній процес і науково-дослідницьку діяльність забезпечували:  

– 3 навчально-наукові інститути (енергетики, автоматики і енергозбереження, 

лісового і садово-паркового господарства, неперервної освіти і туризму);  

– 13 факультетів базового закладу (аграрного менеджменту, агробіологічний, 

ветеринарної медицини, гуманітарно-педагогічний, економічний, захисту рослин, 

біотехнологій та екології, землевпорядкування, інформаційних технологій, конструювання 

та дизайну, механіко-технологічний, тваринництва та водних біоресурсів, харчових 

технологій та управління якістю продукції АПК, юридичний);  

– кафедра військової підготовки; 

– 11 регіональних навчальних закладів – відокремлених підрозділів НУБіП 

України, 9 з яких наказом МОН України від 28.05.2020 р. № 708 були перейменовані 

(Бережанський агротехнічний інститут, Ніжинський агротехнічний інститут, ВСП 

«Бережанський фаховий коледж НУБіП України»; ВСП «Бобровицький фаховий коледж 

імені О. Майнової НУБіП України»; ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»; 

ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України»;  ВСП 

«Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»; ВСП «Мукачівський фаховий коледж 

https://nubip.edu.ua/structure/l%D1%96sovogo_%D1%96_sadovo-parkovogo_gospodarstva
https://nubip.edu.ua/structure/l%D1%96sovogo_%D1%96_sadovo-parkovogo_gospodarstva
https://nubip.edu.ua/structure/pislyadiplomnoi_osvitu
https://nubip.edu.ua/node/1599
https://nubip.edu.ua/node/4179
https://nubip.edu.ua/node/1165
https://nubip.edu.ua/node/1621
https://nubip.edu.ua/Faculty_of_Economics
https://nubip.edu.ua/node/1170
https://nubip.edu.ua/node/1170
https://nubip.edu.ua/node/1060
https://nubip.edu.ua/IT.NUBIP
https://nubip.edu.ua/node/1071
https://nubip.edu.ua/node/1071
https://nubip.edu.ua/node/1173
https://nubip.edu.ua/node/1418
https://nubip.edu.ua/node/1418
https://nubip.edu.ua/node/1061
https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra
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НУБіП України»; ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»; ВСП 

«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»; ВСП «Рівненський фаховий коледж 

НУБіП України»); 

– навчально-дослідні господарства (Боярська лісова дослідна станція, 

Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка, НДГ «Ворзель», Агрономічна дослідна 

станція); 

– науково-дослідні інститути (техніки і технологій; технологій та якості продукції 

тваринництва; здоров’я тварин; рослинництва та ґрунтознавства; фітомедицини, 

біотехнологій та екології; лісівництва та декоративного садівництва; економіки і 

менеджменту; Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК; Український НДІ 

сільськогосподарської радіології; Науково-дослідний та проектний інститут 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса). 

На сьогодні в університеті сформувався потужний викладацький склад. В 

освітньому процесі беруть участь (у т. ч. за сумісництвом) 1337 науково-педагогічних 

працівників (274 доктори наук, професори і 855 кандидатів наук, доцентів). В 

Університеті станом на 01.12.2020 р. навчається 24856 осіб, з них в НУБіП України – 

15604 особи.  

У 2020 році ректором призначено 13 деканів факультетів та директорів ННІ за 

згодою більшості від повного складу зборів трудових колективів факультетів і ННІ. 

Університет надає широкий спектр освітніх послуг і має право на підготовку 

фахівців відповідних спеціальностей за такими освітніми та науковими ступенями: 

молодший спеціаліст  за 25 спеціальностями; фаховий молодший бакалавр – за 26 

спеціальностями, бакалавр  за 44 спеціальностями; магістр  за 38 спеціальностями та за 

61 освітньою програмою; кандидат наук  за 45 спеціальностями; доктор наук  за 42 

спеціальностями.  

У 2020 р. в Університеті (м. Київ) функціонувало 19 спеціалізованих вчених рад, з 

яких 17 докторських і 2 кандидатські, за 45 спеціальностями з 7 галузей науки. 

Разом по університету та відокремлених підрозділах НУБіП України у 2020 р. було 

профінансовано науково-дослідних робіт та договорів з надання послуг на суму 

51146,99 тис. грн., у т. ч. по загальному фонду – 38240,7 тис. грн.; по спеціальному фонду 

– 15089,5 тис. грн. За результатами проведених наукових досліджень у 2020 році вченими 

університету створено 159 об’єктів інтелектуальної власності. 

В університеті видається 23 наукових видання, 22 з яких є фаховими. 

На сьогодні НУБіП України співпрацює зі 137 установами з 42 країн у рамках угод 

про співробітництво. У 2019 р. 766 викладачів, науковців, аспірантів та студентів НУБіП 

України взяли участь у різноманітних міжнародних заходах (у т.ч. навчання, стажування, 

навчально-виробничі практики). В університеті діє 25 угод міжуніверситетської 

мобільності в рамках програми Erasmus +. За 2020 р. НПП університету підготовлено та 

подано 18 проектних заявок за міжнародними грантовими програмами та фондами 

(ERASMUS +, HORIZON 2020, COST тощо), дві з яких успішно пройшли оцінку та 

розпочато їх реалізацію. Університет є членом 25 міжнародних асоціацій та професійних 

об’єднань, зокрема таких як Велика Хартія Університетів, Європейська асоціація 

університетів тощо. 

У 2020 р. в НУБіП України навчалося 289 іноземців із 31 країни – громадяни 

Алжиру, Азербайджану, Бангладеш, Вірменії, Гани, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Ірану, 

Іраку, Китаю, Конго, Кот д’Івуар, Індії, Камеруну, Королівства Свазіленду, Лівану, Лівії, 

Ліберії, Молдови, Марокко, Нігерія, Німеччини, Пакистану, Російської Федерації, 

Туреччини, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистан, Йорданії. 

За 2020 рік було проведено 13 засідань вчених рад університету (з них 11 онлайн), 

де було розглянуто понад 250 питань, та 18 засідань ректорату (з них 11 онлайн), де 

розглянуто понад 130 питань життєдіяльності університету.  
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2. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

2.1. Освітня діяльність 

 

2.1.1. Науково-педагогічні працівники 

 

У базовому закладі університету (м. Київ) працюють 1337 науково-педагогічних 

працівників (НПП). Із них 84 % мають наукові ступені та вчені звання. Середній вік НПП 

складає 47 років. 

На вимогу МОН України, з метою спрощення процедури ліцензування на сьогодні 

інформацію про всіх науково-педагогічних працівників Університету повністю внесено до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Якісний склад науково-педагогічного персоналу становить: докторів наук і 

професорів – 274 особи; кандидатів наук і доцентів – 855 осіб; у тому числі: академіків 

НААН – 14, академіків НАПН України – 2; член-кореспондентів НАН України – 3, член-

кореспондентів НААН – 21, член-кореспондентів НАПрН України – 1; заслужених діячів 

науки і техніки України – 21; заслужених працівників різних галузей – 47; заслужених 

працівників культури України – 2; заслужених артистів України – 2;  заслужених тренерів 

України – 1; народних артистів України – 4; майстрів спорту України – 13. 

 

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. 

 

Таблиця 2.1. Динаміка змін складу НПП за 2016-2020 рр. 
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2016 1130 1064,5 65,5 32 89 182 241 171 648 

2017 1139,3 1061,55 77,75 32 85 192 198 160 593 

2018 1115,5 1026 89,5 32 80 214 208 153 532 

2019 1144 1050 94 33 94 240 223 151 555 

2020 1145,9 1052,75 93,15 38 95 237 191 166 539 
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Таблиця 2.2. Якісний склад НПП станом на 31.12.2020 р. 
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Енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 

79,5 77,5 2 – 10 17 9 19 31 

Лісового і садово-

паркового 

господарства 

73,75 72,50 1,25 1 25 28 34 21 45 

Неперервної 

освіти і туризму 
18,25 15 3,25 – 1 5 – – 13 

Аграрного 

менеджменту 
60,5 55,75 4,75 2 – 6 1 6 48 

Агробіологічний 105,5 95,5 10 9 7 32 39 30 36 

Ветеринарної 

медицини 
98,25 96,75 1,5 3 14 37 27 20 40 

Економічний 89,25 84,5 4,75 3 – 13 4 9 57 

Захисту рослин, 

біотехнологій та 

екології 

70,75 64,75 6 4 2 22 26 9 27 

Землевпорядку-

вання 
32,5 30,5 2,0 2 1 8 4 8 20 

Інформаційних 

технологій 
60 45 15 1 4 8 2 2 25 

Гуманітарно-

педагогічний 
205,65 180,75 24,9 3 5 13 6 17 77 

Конструювання та 

дизайну 
54,75 46,25 8,5 3 7 15 14 8 28 

Механіко-

технологічний 
56 52 4 1 4 5 7 7 37,5 

Тваринництва та 

водних біоресурсів 
67,5 64,75 2,75 4 3 17 11 6 3 

Юридичний 44 42,25 1,75 2 11 7 1 3 44 

Харчових 

технологій та 

управління якістю 

продукції АПК 

29,75 29,0 0,75 – 1 4 6 1 8 

Разом 1145,9 1052,75 93,15 38 95 237 191 166 539 
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У НУБіП України відпрацьована та успішно реалізується система заходів із підготовки 

науково-педагогічних кадрів і підвищення їх педагогічної майстерності. Так, в аспірантурі 

проходять підготовку 441 аспірант (у т.ч. 299 – на заочному та вечірньому відділеннях) та 18 

пошукачів; у докторантурі – 9 докторантів. У 2020 р. науково-педагогічні працівники й 

випускники аспірантури і докторантури університету захистили 21 докторську і 30 

кандидатських дисертацій. За звітній період науково-педагогічний склад університету 

поповнився 22 докторами наук, інформацію про яких наведено у табл. 2.5. 
 

Таблиця 2.5. Доктори наук, які поповнили кадровий склад університету в 2020 р. 
 

№ 

п/п 
Кафедра 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 

Вчене  

звання 

Наукова 

ступінь 

1 2 3 4 5 

НПП НУБіП України, які захистили докторські дисертації 

1.  
Автоматики та 

робототехнічних систем 

ЗАЄЦЬ 

Наталія Анатоліївна 
доцент 

Доктор  

технічних наук 

2.  
Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

МАЛЮГА  

Володимир Миколайович 
доцент Доктор с.-г. наук 

3.  Військової підготовки 
МАШТАЛІР 

Вадим Віталійович 
доцент 

Доктор 

історичних наук 

4.  
Кормовиробництва, 

меліорації і метеорології 

КОВАЛЕНКО 

Віталій Петрович 
доцент Доктор с.-г. наук 

Доктори наук, які прийняті на роботу до НУБіП України  

5. 8 
Соціальної роботи та 

реабілітації 

ДЕМЧЕНКО 

Ірина Іванівна 
професор 

Доктор  

педагогічних наук 

6.  

Міжнародних відносин і 

суспільних наук 

ЯКУШИК 

Валентин Михайлович 
професор 

Доктор 

політичних наук 

7.  
КАРПОВ 

Віктор Васильович 
 

Доктор 

історичних наук 

8.  
ХАРЧЕНКО 

Людмила Вікторівна 
 

Доктор 

історичних наук 

9.  Фізичного виховання 

ПУТРОВ 

Сергій Юрійович 

(сумісник) 

професор 
Доктор філософ-

ських наук 

10.  
Транспортних технологій та 

засобів у АПК 

НІКІТІН 

Анатолій Володимирович 
доцент 

Доктор технічних 

наук 

11.  Будівництва 

МАРТИНОВ 

Вячеслав Леонідович 

(сумісник) 

професор 
Доктор технічних 

наук 

12. 9 
Технології м’ясних, рибних 

та морепродуктів 

ЧАГАРОВСЬКИЙ 

Олександр Петрович 

(сумісник) 

професор 
Доктор технічних 

наук 

13.  Біології тварин 
КУЛІБАБА 

Роман Олександрович 
с.н.с. 

Доктор с.-г. наук 

14.  

Інформаційних систем і 

технологій 

ШИШКІНА 

Марія Павлівна  

(сумісник) 

с.н.с. 
Доктор  

педагогічних наук 

15.  

ФІЛІПІШИНА 

Лілія Михайлівна 

(сумісник) 

професор 
Доктор 

економічних наук 

16.  
САМОЙЛЕНКО 

Олександр Миколайович 
доцент 

Доктор  

педагогічних наук 

17.  
Адміністративного 

менеджменту та ЗЕД 

ЛУЦЯК 

Віталій Васильович 
доцент 

Доктор 

економічних наук 

18.  
Виробничого та 

інвестиційного менеджменту 

ДЄЛІНІ 

Марина Миколаївна 
доцент 

Доктор 

економічних наук 
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1 2 3 4 5 

19.  
Адміністративного та 

фінансового права 

ГАЛУНЬКО 

Валентин Васильович 

(сумісник) 

професор 
Доктор  

юридичних наук 

20.  
Агрохімії та якості продукції 

рослинництва 

ЛОПУШНЯК  

Василь Іванович 
професор Доктор с.-г. наук 

21.  Публічного управління та 

менеджменту інноваційної 

діяльності 

ГРИШОВА 

Інна Юріївна 
доцент 

Доктор 

економічних наук 

22.  
КОВАЛЬОВА 

Олена Вікторівна 
с.н.с. 

Доктор 

економічних 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 2019-2020 

навчальному році. До них можна віднести студентоцентризм в організації освітнього 

процесу, його практичну орієнтацію та діджиталізацію. Зазначені аспекти відображено в 

нормативній документації, що регламентує організацію навчально-виховного процесу. 

Зважаючи на зазначене, у звітному році підготовлено, затверджено Вченою радою 

Університету та видано: Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України; 

Положення про екзамени та заліки у НУБіП України; Порядок формування та вибору 

студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у НУБіП України; Положення про 

підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у НУБіП України; 

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в НУБіП 

України; Положення про академічну мобільність студентів і аспірантів НУБіП України; 

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників НУБіП України. 

У зв’язку з епідемією коронавірусу і запровадженням у державі карантину освітній 

процес в Університеті, атестація студентів, у т.ч. здобувачів освітнього ступеню бакалавра чи 

магістра, і практичне навчання студентів проводилися в дистанційному режимі. Для 

успішної роботи викладачів і студентів у такому режимі було розроблено низку Тимчасових 

порядків дій в умовах карантину: Тимчасовий порядок проведення екзаменаційних сесій у 

НУБіП України в умовах карантину; Тимчасовий порядок дистанційної роботи 

Екзаменаційних комісій в НУБіП України в умовах карантину; Тимчасовий порядок 

проведення практичного навчання студентів НУБіП України в умовах карантину. 

Для онлайн-комунікації використовуються платформи Cisco Webex (університет 

отримав 800 аккаунтів в межах корпоративного доступу), Zoom (з певними обмеженнями 

щодо тривалості заняття), Google Hangouts Meet (університет має корпоративний аккаунт), 

Microsoft Skype for Business та Teams (університет має корпоративні аккаунти). Розпочато 

використання записаних лекцій з подальшим розміщенням їх на YouTube каналі. Активно 

використовувалися електронні платформи Skype, Cisco Webex Meetings та Zoom.us., а також 

месенджери Viber, Telegram, WhatApp тощо. У процесі освітнього процесу для надсилання 

завдань-відповідей використовувались файлообмінники Dropbox, FEX.NET.  

У цілому, аналіз організації освітнього процесу засвідчив досить високу 

професійність більшості науково-педагогічних працівників, якими в період карантину, за 

даними деканатів факультетів, було проведено 91-95 % навчальних занять з використанням 

сучасних дистанційних технологій навчання.  

Важливими завданнями навчально-методичної роботи в контексті реалізації 

ступеневої системи в університеті були: забезпечення ліцензійних вимог стосовно внесення 

інформації про НПП Університету до ЄДБО; забезпечення акредитаційних вимог до 

підготовки фахівців згідно з вимогами НАЗЯВО; наповнення відповідним змістом освітньої 

діяльності на основі використання сучасних інформаційних технологій, її діджиталізація; 

запровадження прогресивних технологій атестації студентів і слухачів на різних етапах їх 

підготовки; запровадження критеріїв рейтингової оцінки знань, підготовки електронного 

тестування для визначення рівня професійних знань, вмінь і навиків. 



 

15 

На виконання поставлених завдань у звітному 2020 році навчальним і навчально-

методичним відділами спільно з деканатами відповідних факультетів (дирекціями ННІ):  

 розроблено ліцензійні справи та отримано ліцензії на підготовку фахівців з вищою 

освітою відповідного ступеню за спеціальностями: 

− «Магістр» –053 Психологія; 061 Журналістика; 

− «Бакалавр» – 017 Фізична культура і спорт; 

 розроблено акредитаційні справи та отримано сертифікати про акредитацію освітніх 

програм підготовки фахівців з вищою освітою ступенів: 

− «Магістр» – Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерна інженерія; 

Соціально-психологічна реабілітація; Дорадництво; Агрохімсервіс у прецизійному 

агровиробництві; Управління персоналом; Інформаційно-комунікаційні технології в освіті; 

− «Бакалавр» – Туризм; Комп’ютерні науки; Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології); Деревообробні та меблеві 

технології. 

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. 2020-2021 навчальний рік 

(українською та англійською мовами); Каталог навчальних планів і програм підготовки 

бакалаврів. 2020-2021 навчальний рік (українською та англійською мовами); Каталог 

освітніх програм підготовки магістрів. 2020-2021 навчальний рік (у 3-х томах); Каталог 

освітніх програм підготовки бакалаврів. 2020-2021 навчальний рік (у 3-х томах); Каталог 

вибіркових дисциплін освітніх програм підготовки магістрів (2020-2021 навчальний рік та 

2021-2022 навчальний рік); Каталог вибіркових дисциплін освітніх програм підготовки 

бакалаврів (2020-2021 навчальний рік та 2021-2022 навчальний рік). 

З метою покращення інформування студентів щодо наповнення дисциплін освітніх 

програм у навчальних планах вперше в Університеті розроблено та розміщено на сайтах 

кафедр майже 2,5 тис. силабусів навчальних дисциплін, особлива увага приділена 

вибірковим дисциплінам. 

На сьогодні в НУБіП України на всіх курсах для всіх спеціальностей підготовки 

фахівців запроваджена Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС), 

за якою облік навчального навантаження студентів, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання, обліковується у кредитах ЄКТС. Використання ЄКТС 

наближає оцінювання знань студентів до європейських критеріїв. Кредитно-модульна 

система навчання запроваджена також і для заочної форми навчання. 

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, робочими навчальними програмами 

дисциплін, що входять до освітньо-професійних програм з урахуванням ступеневості 

підготовки фахівців та світового досвіду в галузі освіти. У 2020 р. науково-педагогічні 

працівники базового закладу університету (м. Київ) підготували та видали  31 підручник і 

143 навчальних посібники за рекомендацією до друку Вченої ради НУБіП України, 655 

методичних розробок (табл. 2.6-2.7). Значних результатів у цьому досягли факультети 

тваринництва та водних біоресурсів, агробіологічний; механіко-технологічний, 

конструювання та дизайну.  
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Таблиця 2.6. Динаміка видання навчально-методичної літератури, розроблення 

мультимедійних та комп’ютерних програм у 2016-2020 рр. 
 

Роки  

Навчально-методична література,  

кількість найменувань/друк. арк. 
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о
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о
в

і 

А
Р

М
 ф

а
х
ів

ц
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016 40/1115 214/5099 883/5859 46 46 29 21 20 20 

2017 46/1462 298/7331 899/6430 34 42 3 21 7 7 

2018 28/849 122/2956 664/3702 21 18 11 3 8 8 

2019 20/651 117/2540 584/3352 27 16 1 – 16 16 

2020 31/792 143/2821 655/3163 45 91 17 5 23 2 
 

Таблиця 2.7. Кількість виданої навчально-методичної літератури, мультимедійних та 

комп’ютерних програм, розроблених у 2020 р. 
 

ННІ, 

факультет 
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література, кількість 
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Енергетики, автоматики і 

енергозбереження 
2/64 10/248 27/105 1 60 – – 6 1 

Лісового і садово-

паркового господарства 
1/26 7/137 29/99 – – – – – – 

Неперервної освіти і 

туризму 
– – 27/68 – – – – – – 

Аграрного менеджменту – 9/196 62/202 – – – – 1 – 

Агробіологічний  3/85 10/229 69/514 8 – – 2 – – 

Ветеринарної медицини 2/56 10/215 51/205 – – – – – 1 

Економічний 1/30 10/202 89/444 – – – – – – 

Захисту рослин, 

біотехнологій та екології 
5/85 6/37 50/300 – – – – – – 

Землевпорядкування – 3/97 17/142 6 6 – – 2 – 

Інформаційних технологій 1/ 30 7/ 111 14/ 99 – – – – – – 

Гуманітарно-педагогічний – 36/494 86/481 8 – – – – – 

Конструювання та дизайну 5/162 9/206 31/103 15 19 15 2 10 – 

Механіко-технологічний 3/73 13/243 39/35 4 3 1 – 3 – 

Тваринництва та водних 

біоресурсів 
8/181 8/280 30/194 3 3 1 1 1 – 

Юридичний – 5/126 8/37 – – – – – – 

Харчових технологій та 

управління якістю 

продукції АПК 

– – 26/135 – – – – – – 

Разом 31/792 143/2821 655/3163 45 91 17 5 23 2 
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Слід зазначити, що всі рукописи навчальної і наукової літератури проходять 

перевірку на відсутність ознак плагіату. Цим питанням опікується комісія з етики та 

академічної доброчесності Університету, яку очолює проректор з навчальної і виховної 

роботи. У звітному році відбулося 6 засідань зазначеної комісії, яка перевірила на відсутність 

ознак плагіату рукописи 180 видань, з яких 58 не пройшли перевірку (інформація була 

оприлюднена на сайті Університету). 

Аналіз книгозабезпечення навчальних дисциплін, що викладаються в Університеті, 

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 2021 р. слід звернути кафедрам вищої та прикладної математики, геодезії та 

картографії, будівництва, управління земельними ресурсами. 

Зважаючи на зазначене, у 2020 р. наукова бібліотека НУБіП України отримала 

примірників навчальної та наукової літератури (книги, періодичні видання, у т. ч. іноземні) 

на суму 192052,00 грн. У загальному фонді бібліотеки знаходиться 771190 примірників 

підручників та навчальних посібників. У поточному році бібліотека отримала 5 примірників 

іноземної літератури із FАО, а з редакційно-видавничого відділу  1149 примірників 

навчальної літератури. Закуплено навчальної та наукової літератури, періодичних видань 

(газети, журнали) на суму 103478,00 грн.  

У 2020 р. в університеті продовжувалася робота щодо створення електронних 

навчальних курсів (ЕНК) 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, електронні методичні розробки до вивчення окремих дисциплін, розроблено 

навчально-контролюючі системи. Всього підготовлено: ЕНК дисциплін  2240, у т.ч. 

атестованих – 354, підручників і навчальних посібників  107, методичних розробок  452, 

лекцій  2810 (табл. 2.8-2.9).  
 

Таблиця 2.8. Динаміка підготовки ЕНК дисциплін і навчально-методичної  

літератури в електронній формі у 2016-2020 рр. 
 

Роки  

Електронні навчальні 

курси дисциплін, кількість 

Підручники 

та 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Методичні 

розробки, 

кількість 

Лекції з 

дисциплін, 

кількість всього 
у т.ч. 

атестованих 

2016 462 236 226 527 778 

2017 604 308 188 515 1169 

2018 482 246 80 272 462 

2019 1083 501 84 404 1104 

2020 2240 354 107 452 2810 
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Таблиця 2.9. Підготовка ЕНК дисциплін і навчально-методичної літератури в 

електронній формі у 2020 р. 
 

ННІ, 

факультет 

Електронні навчальні 

курси дисциплін, 

кількість 

Підручни-

ки та 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Методич-

ні 

розробки, 

кількість 

Лекції з 

дисциплін, 

кількість 
всього 

у т.ч. 

атестованих 

1 2 3 4 5 6 

Енергетики, автоматики і 

енергозбереження 
248 28 8 27 199 

Лісового і садово-паркового 

господарства 
139 29 – – 290 

Неперервної освіти і 

туризму 
55 5 1 28 8 

Аграрного менеджменту 150 26 14 55 269 

Агробіологічний  144 25 14 71 153 

Ветеринарної медицини 76 20 2 12 77 

Економічний 261 48 10 48 124 

Захисту рослин, 

біотехнологій та екології 
144 16 8 32 65 

Землевпорядкування 92 17 3 14 5 

Інформаційних технологій 172 17 7 9 45 

Гуманітарно-педагогічний 250 28 10 45 988 

Конструювання та дизайну 141 14 11 27 419 

Механіко-технологічний 123 4 4 26 21 

Тваринництва та водних 

біоресурсів 
132 26 5 24 87 

Юридичний 52 26 10 8 60 

Харчових технологій та 

управління якістю продукції 

АПК 

61 25 – 26 – 

Разом 2240 354 107 452 2810 

 

Інформацію про якісний склад факультетів і ННІ стосовно кількості кафедр, у т.ч. 

випускаючих, спеціальностей і освітніх програм наведено у табл. 2.10 – 2.11. 
 

Таблиця 2.10. Динаміка якісного складу факультетів (ННІ) за 2016-2020 рр. 
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2016 123 8 90 67 23 51 98 

2017 118 8 89 61 28 50 90 

2018 111 8 85 58 27 55 66 

2019 110 8 86 61 25 58 70 

2020 103 8 85 55 30 58 109 
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Таблиця 2.11. Якісний склад факультетів/ННІ станом на 31.12.2020 р. 
 

ННІ, 

факультет 

Кількість 

кафедр 
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випускаючих кафедр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Енергетики, автоматики і 

енергозбереження 
6 – 4 4 – 3 6 

Лісового і садово-паркового 

господарства 
6 – 5 4 1 3 6 

Неперервної освіти і туризму 2 – 2 2 – 13 16 

Аграрного менеджменту 5 – 4 3 1 2 5 

Агробіологічний  11 – 9 6 3 2 5 

Ветеринарної медицини 8 – 7 2 5 2 6 

Економічний 8 – 8 8 – 4 9 

Захисту рослин, біотехнологій та 

екології 
7 – 5 3 2 3 5 

Землевпорядкування 5 – 5 3 2 1 2 

Інформаційних технологій 4 – 3 2 1 5 10 

Гуманітарно-педагогічний 13 8 9 4 5 9 17 

Конструювання та дизайну 6 – 3 1 2 2 6 

Механіко-технологічний 6 – 6 1 5 3 6 

Тваринництва та водних біоресурсів 8 – 8 7 1 2 2 

Юридичний 5 – 5 4 1 1 1 

Харчових технологій та управління 

якістю продукції АПК 
3 – 2 1 1 3 7 

Разом  103 8 85 55 30 58 109 
 

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 дистанційних технологій, 

автоматики та робототехнічних систем. 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 ННІ 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2019 р. № 582 «Про 

затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради МОН України» 19 провідних науково-педагогічних 

працівників нашого університету увійшли до складу зазначених комісій (підкомісій), а саме: 

із загальної, професійної освіти та спорту (підкомісія «015. Професійна освіта (за 
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спеціалізаціями)», з бізнесу, управління та права (підкомісії «051. Економіка», «071. Облік і 

оподаткування», «293. Міжнародне право»), з інформаційних технологій, автоматизації та 

телекомунікацій (підкомісія «151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), з 

інженерії (підкомісія «141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), з 

будівництва та технологій (підкомісії «181. Харчові технології», «187. Деревообробні та 

меблеві технології», «193. Геодезія та землеустрій»), з аграрних наук та ветеринарії 

(підкомісії «201. Агрономія», «202. Захист і карантин рослин», «203. Садівництво та 

виноградарство», «204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «205. 

Лісове господарство», «206. Садово-паркове господарство», «207. Водні біоресурси та 

аквакультура», «208. Агроінженерія», «211. Ветеринарна медицина», «212. Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза»). 

У 2020 р. співробітники НУБіП України брали участь у роботі 20 науково-методичних 

комісій Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 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 АПВ; 

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 понад 50 провідних науково-педагогічних 

працівника університету у складі експертів Міністерства освіти і науки України брали участь 

у проведенні ліцензійних та акредитаційних експертиз у закладах вищої освіти держави. 

Науково-педагогічні працівники Університету брали участь в інформаційно-

консультаційному забезпеченні реформування та прогресивного розвитку села та надавали 

аграрним підприємствам інформаційно-дорадницькі послуги (табл. 2.12-2.13). 
 

Таблиця 2.12. Динаміка змін інформаційно-дорадницької служби (центрів)  

за 2016-2020 рр. 
 

Роки 
Кількість НПП, які беруть участь у 

роботі служб (центрів) 

Кількість звернень за 

консультаційними послугами 

2016 214 1923 

2017 196 1583 

2018 208 2711 

2019 220 911 

2020 223 2789 
 

Таблиця 2.13. Наявність інформаційно-дорадницької служби (центрів) у 2020 р. 
 

ННІ, 

факультет 

Кількість НПП, які беруть 

участь у роботі служб 

(центрів) 

Кількість звернень за 

консультаційними 

послугами 

1 2 3 

Енергетики, автоматики і 

енергозбереження 
1 10 

Лісового і садово-паркового господарства 43 292 

Неперервної освіти і туризму 2 – 

Аграрного менеджменту – – 

Агробіологічний  18 174 

Ветеринарної медицини 82 1254 
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1 2 3 

Економічний – – 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 19 81 

Землевпорядкування 10 492 

Інформаційних технологій 4 266  

Гуманітарно-педагогічний – – 

Конструювання та дизайну 15 129 

Механіко-технологічний – – 

Тваринництва та водних біоресурсів 15 33 

Юридичний 14 58 

Харчових технологій та управління якістю 

продукції АПК 
– – 

Разом 223 2789 
 

Співробітники університету брали участь в роботі низки виставок, форумів і 

семінарів, на яких було представлено досягнення університету з навчальної, наукової, 

інноваційної, навчально-методичної роботи, комп’ютеризації навчального процесу, 

дистанційної форми навчання, профорієнтаційної роботи тощо. В університеті проведено 

онлайн Дні відкритих дверей НУБіП України для учнів шкіл та випускників технікумів і 

коледжів, що проводився пофакультетно (25 квітня – 16 травня 2020 р. та 18, 20-21 листопада 

2020 р.). Протягом року було розміщено відеотрансляції ролика про НУБіП на регіональних 

телеканалах: телеканал «ВІТА-ТВ» (м. Вінниця), телеканал «UA:Житомир» (м. Житомир), 

телеканал «Вікка-ТВ» (м. Черкаси), телеканал «Ільдана» (м. Черкаси), телеканал «ТВ-4» 

(м. Тернопіль), телеканал «Рівне-1» (м. Рівне), Телеканал «Академ-ТВ» (м. Суми). 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 н.р.» у базовому закладі 

Університету було проведено І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому взяли 

участь 5745 студентів (табл. 2.14-2.17). Всього переможців І етапу олімпіади – 480 студентів, 

які вибороли призові місця. У зв’язку з епідемією коронавірусу і запровадженням у державі 

карантину ІІ-й етап олімпіади в 2020 р. не проводився. 
 

Таблиця 2.14. Динаміка участі студентів  базового закладу університету (м. Київ)   

у І-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіад у 2016-2020 рр. 
 

Роки  Кількість учасників, осіб 

2016 3528 

2017 4071 

2018 3964 

2019 5765 

2020 5745 
 

Таблиця 2.15. Перелік дисциплін і спеціальностей, з яких проведено І етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади у базовому закладі університету у 2019-2020 н.р. 
 

№ 

п/п 
Олімпіади  

Кількість 

учасників, осіб  

1 2 3 

Олімпіади з навчальних дисциплін 

1.  Хімія  89 

2.  Агрохімія  21 

3.  Рослинництво 144 

4.  Кормовиробництво 102 

5.  Землеробство 139 

6.  Селекція і насінництво польових культур 63 

7.  Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва 51 

8.  Екологія (Загальна екологія) 65 
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1 2 3 

9.  Безпека життєдіяльності 59 

10.  Цивільний захист 148 

11.  Економіка природокористування 56 

12.  Агроекологія 52 

13.  Екологічна безпека 58 

14.  Біологія рослин 35 

15.  Основи охорони праці 34 

16.  Трактори і автомобілі 23 

17.  Гідро-пневмопривод сільськогосподарської техніки 29 

18.  Вантажні перевезення 15 

19.  Правила дорожнього руху 15 

20.  Управління ланцюгом постачання 12 

21.  Технічний сервіс в АПК 52 

22.  Експлуатація машин та обладнання 28 

23.  Сільськогосподарські машини 35 

24.  Проектування технологічних процесів у рослинництві 17 

25.  Архітектура будівель і споруд 19 

26.  Організація будівельного виробництва 24 

27.  Опір матеріалів 21 

28.  Технологія машинобудування 27 

29.  Машини та обладнання с.-г. виробництва 23 

30.  Нарисна геометрії  15 

31.  Деталі машин  10 

32.  Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання 27 

33.  Ремонт машин 34 

34.  Надійність с.-г. техніки 25 

35.  Залізобетонні та кам’яні споруди 16 

36.  Металеві конструкції 26 

37.  Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 17 

38.  Обладнання лісового комплексу 15 

39.  Статистика 25 

40.  Фінансовий менеджмент 32 

41.  Інвестування 40 

42.  Державні фінанси 30 

43.  Страхова справа 108 

44.  Економіка підприємства 43 

45.  Фінансова безпека 30 

46.  Фінанси 30 

47.  Податкова система України 37 

48.  Управлінський облік 53 

49.  Організація і методика аудиту 15 

50.  Фінанси підприємств 29 

51.  Математика для економістів 87 

52.  Вища математика (інженерні  спеціальності) 63 

53.  Економічна теорія 55 

54.  Менеджмент  64 

55.  Аграрний маркетинг 46 

56.  Стратегічне управління 35 

57.  Інвестування 24 

58.  Земельний кадастр 118 

59.  Міжнародне право 72 

60.  Кримінальне право 90 

61.  Інтелектуальна власність 68 

62.  Інформатика  (для економічних спеціальностей) 14 

63.  Розробка мобільних додатків 4 

64.  Програмування 10 
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1 2 3 

65.  Педагогіка  74 

66.  Українська мова за професійним спрямуванням 278 

67.  Англійська мова  132 

68.  Німецька мова 49 

69.  Політологія  22 

70.  Історія України 37 

71.  Філософія  180 

72.  Фізика 84 

73.  Основи електропривода 42 

74.  Вища та прикладна математика 54 

 Всього 3846 

Олімпіади зі спеціальностей  

1 Лісове господарство 24 

2 Деревооброблювальні та меблеві технології 29 

3 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 83 

4 Енергетика та електротехнічні системи в АПК 68 

5 Електротехніка і електротехнологій 14 

6 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 56 

7 Агрономія 78 

8 Садівництво і виноградарство 36 

9 Технології захисту навколишнього середовища 61 

10 Захист і карантин рослин 38 

11 Екологія 46 

12 Біотехнології і біоінженерія 43 

13 Водні біоресурси та аквакультура 79 

14 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 152 

15 Ветеринарна медицина 78 

16 Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 16 

17 Управління персоналом та економіка праці 22 

18 Облік і оподаткування 47 

19 Фінанси підприємств 28 

20 Фінанси та кредит 31 

21 Маркетинг   46 

22 Менеджмент організацій і адміністрування 57 

23 Менеджмент ЗЕД 73 

24 Геодезія та землеустрій 118 

25 Право 99 

26 Якість, стандартизація та сертифікація 18 

27 Метрологія, стандартизація та сертифікація 18 

28 Харчові технології 63 

29 Обладнання переробних і харчових виробництв 63 

30 Комп’ютерні науки 14 

31 Комп’ютерна інженерія 12 

32 Економічна кібернетика 51 

33 Професійна освіта 52 

34 Германські мови та літератури. Англійська мова і література   20 

35 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 21 

36 Психологія 28 

37 Соціальна робота 45 

38 Туризм 37 

39 Готельно-ресторанна справа  35 

 Всього 1899 

 Разом 5745 
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Таблиця 2.16. Результати проведення І етапу олімпіади у 

базовому закладі університету (м. Київ) в 2019-2020 н.р. 
 

№ 

п/п 
Назва підрозділу 

Кількість  

учасників переможців 

1 2 3 4 

1.  ННІ лісового і садово-паркового господарства 53 8 

2.  ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 401 53 

3.  ННІ неперервної освіти і туризму 82 7 

4.  Агробіологічний факультет  723 51 

5.  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології   695 64 

6.  Факультет тваринництва та водних біоресурсів 231 6 

7.  Факультет ветеринарної медицини  78 3 

8.  Механіко-технологічний факультет  276 35 

9.  Факультет конструювання та дизайну 322 46 

10.  Економічний факультет  714 62 

11.  Факультет аграрного менеджменту 400 49 

12.  Юридичний факультет  329 12 

13.  Факультет землевпорядкування 236 6 

14.  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції 

АПК 
162 10 

15.  Факультет інформаційних технологій 105 23 

16.  Гуманітарно-педагогічний факультет  938 45 

 Всього 5745 480 
 

Таблиця 2.17. Динаміка проведення Всеукраїнських студентських олімпіад в  

базовому закладі університету (м. Київ) у 2017-2018−2019-2020 н.р. 
 

 Кількість 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

Проведених в університеті олімпіад у І 

етапі 
119 112 142 

Студентів університету − учасників у І 

етапі  
3964 5765 5745 

Олімпіад у ІІ етапі, де брали участь 

студенти університету 
80 72 – 

Студентів університету − учасників у ІІ 

етапі  
190 197 – 

Переможців ІІ етапу олімпіад 

44 

1 місце – 8 

2 місце – 23 

3 місце − 13 

59 

1 місце – 9 

2 місце – 25 

3 місце − 25 

– 

Переможців ІІ етапу олімпіад 

у командному заліку 

17 

1 місце – 8 

2 місце – 6 

3 місце − 3 

20 

1 місце – 6 

2 місце – 9 

3 місце − 5 

– 

 

Протягом 2020 р. було проведено 7 засідань навчально-методичної ради 

Університету. На засіданнях ради розглядалася концепція розвитку університету у розрізі 

питань прийнятих нових умов акредитації спеціальностей НАЗЯВО: проблеми надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців, відкриття нових магістерських 

програм та освітньо-професійних програм підготовки за першим і другим рівнем, внесення 

змін у цикли дисциплін за вибором університету у навчальних планах підготовки фахівців, 

підтримано клопотання вчених рад факультетів та ННІ щодо надання рекомендацій вченої 

ради НУБіП України рукописам підручників, навчальним посібникам, термінологічним 

словникам і довідникам, про зміни порядку перевірки навчальних і наукових видань НПП та 

дипломних робіт студентів на наявність академічного плагіату програмою Unicheck тощо.  
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Після обговорення щодо організації електронного оцінювання залишкових знань 

студентів НУБіП України, ухвалили залучити комп’ютерні класи всіх підрозділів 

університету для більш оперативного та якісного проведення оцінювання знань на платформі 

ELEARN. Розглянуто та рекомендовано до друку 5 положень: «Положення про екзамени та 

заліки в НУБіП України», «Положення про видання навчальної літератури за рекомендацією 

вченої ради НУБіП України», «Положення про порядок проведення лабораторних 

(практичних) занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП 

України», «Положення про фізкультурно-масову і спортивну роботу в НУБіП України», 

«Положення про оформлення навчальних видань в НУБіП України», «Каталог нормативних 

документів з організації освітнього процесу в НУБіП України», збірники «Результати 

навчальної, науково-методичної, культурно-виховної та соціальної роботи за 2020 рік» та 

«Підсумки навчальної, науково-методичної та культурно-виховної роботи відокремлених 

підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2020 

рік», «Каталог навчальних планів і програм підготовки бакалаврів. 2020-2021 н.р.» і «Каталог 

навчальних планів і програм підготовки магістрів. 2020-2021 н.р.», «Навчальні плани 

підготовки бакалаврів. Рік вступу 2020» (українською та англійською мовами), «Навчальні 

плани підготовки магістрів. Рік вступу 2020» (українською та англійською мовами). 

Протягом року на засіданнях ради узгоджувались зміни до низки положень: 

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України», «Положення 

про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, 

бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України» та «Порядку 

проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствах НУБіП України», 

«Положення про академічну мобільність студентів та аспірантів НУБіП України», 

«Положення про консультаційно-підготовчі курси НУБіП України». 

Станом на листопад 2020 р. навчально-методична рада рекомендувала до розгляду на 

вченій раді університету рукописи: 31 підручника, 143 навчальних посібників, 1 довідника та 

2 словників (8 із зазначених видань – англомовні). 

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 здобувачів вищої освіти.  

На порядок денний виносились питання про розгляд та подання на затвердження 

вченою радою НУБіП України графіків освітнього процесу підготовки фахівців 

ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 2020-2021 н.р. за денною та заочною формами навчання для 

всіх спеціальностей та освітніх програм. Про розгляд та подання на затвердження вченою 

радою НУБіП України навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів «Фаховий 

молодший бакалавр», «Бакалавр» та «Магістр» на 2020-2021 н.р. за денною та заочною 

формами навчання для всіх спеціальностей та освітніх програм базового закладу та 

відокремлених підрозділів НУБіП України. Також було розглянуто та затверджено «Перелік 

вибіркових дисциплін» на 2021-2022 навчальний рік за уподобанням студента 

ОС «Бакалавр», «Перелік вибіркових дисциплін» на 2021-2022 навчальний рік за 

уподобанням студента ОС «Магістр», «Каталоги вибіркових дисциплін для студентів 

бакалаврату та магістратури». Кожні півроку розглядались результати засідань 

стипендіальних комісій факультетів та ННІ щодо нарахування додаткових балів до 

особистого рейтингу студентів. Під час засідань ради розглянуто результати аналізу 

діяльності навчальних лабораторій та організовано і проведено семінар із завідуючими 

кафедрами та завідувачами навчальними лабораторіями університету. Також відбувся 

щорічний розгляд «Рекомендацій кандидатур на іменні стипендії студентів НУБіП України 

на І і ІІ півріччя 2020 р.», на якому рекомендували 12 найкращих студентів за поданням 

деканів факультетів і директорів ННІ. Розгляд акредитаційних справ щодо діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти ВП НУБіП України з підготовки фахівців: 

акредитаційна справа підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 23 

«Комп’ютерна інженерія» ВСП «Заліщицький фаховий коледж НУБіП України». 
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На засіданнях навчально методичної ради розглядались питання щодо створення 

міжкафедральної навчальної лабораторії зі спеціальностей: «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Фінанси, банківська і природних ресурсів НУБіП України». 
 

2.1.3. Навчальна лабораторна база 
 

Здобувачі вищої освіти 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, 3 – Гуманітарно-педагогічний факультет; 

2, 4 – Агробіологічний факультет і факультет захисту рослин, біотехнологій та екології; 

1, 7а – Факультет тваринництва та водних біоресурсів; 

12 – Факультет ветеринарної медицини та факультет харчових технологій та управління 

якістю продукції АПК; 

15  Факультет інформаційних технологій; 

10 – Економічний факультет та факультет аграрного менеджменту; ННІ неперервної 

освіти і туризму; 

5, 7, 7а, 11 – Механіко-технологічний факультет і факультет конструювання та дизайну; 

8, 11 – ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;  

1, 1а – ННІ лісового і садово-паркового господарства;  

6 – Факультет землевпорядкування та юридичний факультет;  

9 – Кафедра фізичного виховання. 

Кафедра військової підготовки має свій окремий корпус. 

Університет у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (Полісся, Лісостеп, Степ та 

субтропіки) має потужну базу для проведення практичного навчання здобувачів вищої 

освіти: 

– 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 фахового коледжу; Немішаївського агротехнічного 

коледжу; Ірпінського фахового коледжу; Боярського фахового коледжу; Бобровицького 

фахового коледжу; Мукачівського фахового коледжу; Рівненського фахового коледжу;  

– Ботанічний сад НУБіП України.  

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, наукова бібліотека та її філії в 

навчальних корпусах, інформаційний центр, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, 
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міжнародним зв’язком, електронною поштою. Університет має свою автомобільну базу та 

телефонну станцію. Загальна площа навчально-лабораторних споруд університету становить 

99597 м2. На кафедрах університету створені і функціонують навчальні лабораторії, кабінети, 

класи персональних комп’ютерів, майстерні, полігони загальною площею понад 67673 м2. 

Для забезпечення освітнього 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. 
 

Таблиця 2.18. Динаміка розвитку навчально-лабораторної бази (м2) за 2016-2020 рр. 
 

Роки  
Загальна 

площа  

Із загальної площі 

навчальна 
навчально-

допоміжна 
підсобна 

житлова 

всього 

у т. ч. 

зайнята 

студентами 

університету 

2016 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

2017 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

2018 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

2019 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

2020 179313 67673 28172 33231 50237 50237 
 

Таблиця 2.19. Наявність та використання навчально-лабораторних будинків та 

гуртожитків (м2) у 2020 р. 
 

 

Загаль-

на 

площа  

Із загальної площі 

навчаль-

на 

навчально-

допоміжна 

підсоб-

на 

житлова 

всього 

у т. ч. зайнята 

студентами 

університету 

Всього: 179313 67673 28172 33231 50237 50237 

             у т. ч.:       

навчально-лабора-

торні споруди 
99597 67673 25352 6572   

гуртожитки 79716  2820 26659 50237 50237 
 

2.1.4. Формування контингенту здобувачів вищої освіти 
 

Прийом вступників до університету у 2020 р. на освітньо-професійні програми 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» денної і заочної форм навчання здійснювався у літній 

період з 13.08.2020 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: особи, які 

мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою 

для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 

25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 

2008 року за № 189/14880. 

Конкурсний відбір вступників, які мали диплом молодшого спеціаліста (з неповною 

вищою освітою) та вступали на відповідну спеціальність, здійснювався за результатами 

фахових вступних випробувань в університеті. Згідно з Правилами прийому конкурсний 
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відбір вступників, які вступали з 05.09.2020 р. до 30.09.2020 р. на освітні програми 

підготовки фахівців ОС «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 2020 р. та ліцензований обсяг прийому за переліком галузей знань 

та ступенями підготовки бакалаврів і магістрів (денна форма навчання), у табл. 2.21  те ж 

для заочної форми навчання. 
 

Таблиця 2.20. Обсяги прийому за державним замовленням до базового закладу 

університету на 2020 р. та ліцензований обсяг прийому за переліком галузей знань та 

освітніми ступенями 
 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Галузь знань, код спеціальності,  

найменування спеціальності 

Ліцензовані обсяги 

прийому, осіб 

Державне замовлення 

на підготовку 

фахівців, осіб 

О
С

 

«
Б

а
к

а
л

а
в

р
»
 

О
С

 

«
М

а
г
іс

т
р
»
 

О
С

 

«
Б

а
к

а
л

а
в

р
»
 

О
С

 

«
М

а
г
іс

т
р
»
 

1 2 3 4 5 6 

1 01 Освіта     

  011 Освітні, педагогічні науки  75  24 

 

 015 Професійна освіта (Аграрне вироб-

ництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології) 

50  36  

2 03 Гуманітарні науки     

 
 035 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно) 
115 50 12 11 

3 05 Соціальні та поведінкові науки     

  051 Економіка 160 110 14 20 

  053 Психологія 75  3 1 

  061 Журналістика 70  8  

4 07 Управління та адміністрування     

  071 Облік і оподаткування 150 180 31 14 

 
 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
130 102 18 16 

  073 Менеджмент 150 292 13 10 

 
 074 Публічне управління та 

адміністрування 
    

  075 Маркетинг 60 60 5 9 

 
 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
50 50 6 10 

5 08 Право     

  081 Право 160 75 9 3 

6 10 Природничі науки     

  101 Екологія 100 70 64 31 

7 12 Інформаційні технології     

  121 Інженерія програмного забезпечення 100 25 26 11 

  122 Комп’ютерні науки 75 40 38 25 

  123 Комп’ютерна інженерія 75 25 29 10 

  125 Кібербезпека 50  8  

8 13 Механічна інженерія     
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  133 Галузеве машинобудування 170 100 55 38 

9 14 Електрична інженерія     

 
 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
175 170 78 72 

  144 Теплоенергетика 50  5  

10 15 Автоматизація та приладобудування     

 
 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
70 40 43 15 

 
 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
 50  9 

11 16 Хімічна та біоінженерія     

  162 Біотехнології та біоінженерія 100 30 44 17 

12 18 Виробництво та технології     

  181 Харчові технології 150 60 57 32 

  187 Деревообробні та меблеві технології 50 40 19 7 

13 19 Архітектура та будівництво     

  192 Будівництво та цивільна інженерія 50 25 29 25 

  193 Геодезія та землеустрій 130 90 65 34 

14 20 Аграрні науки та продовольство     

  201 Агрономія 220 165 178 82 

  202 Захист і карантин рослин 75 100 41 35 

  203 Садівництво та виноградарство 60 45 28 16 

 
 204 Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
125 125 106 72 

  205 Лісове господарство 215 165 60 50 

  206 Садово-паркове господарство 100 75 37 26 

  207 Водні біоресурси та аквакультура 75 75 40 25 

15 
1001 Техніка та енергетика аграрного 

виробництва 
    

  208 Агроінженерія 200 200 92 60 

16 21 Ветеринарна медицина     

  211 Ветеринарна медицина 250 350  185 

 
 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
 75  10 

17 23 Соціальна робота     

  231 Соціальна робота 70 50 27 11 

18 24 Сфера обслуговування     

  241 Готельно-ресторанна справа 90  1  

  242 Туризм 50    

19 27 Транспорт     

  274 Автомобільний транспорт  50  9 

20 
0701 Транспорт та транспортна 

інфраструктура 
    

 
 275 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт) 
100 30 35 10 

21 29 Міжнародні відносин     

 
 281 Публічне управління та 

адміністрування 
50    

 
 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
95  6  

 Всього 4290 3264 1366 1035 
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Таблиця 2.21. Обсяги прийому за державним замовленням до базового закладу 

університету на 2020 р. та ліцензований обсяг прийому за переліком галузей знань та 

освітніми ступенями 
 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Галузь знань, код спеціальності,  

найменування спеціальності 

Ліцензовані 

обсяги прийому, 

осіб 

Державне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців, осіб 
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С
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1 2 3 4 5 6 

1 01 Освіта     

  011 Освітні, педагогічні науки  65  3 

 

 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та харчові 

технології) 

    

2 03 Гуманітарні науки     

 
 035 Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно) 
10 50  3 

3 05 Соціальні та поведінкові науки     

  051 Економіка 100 85  2 

  053 Психологія 25    

4 07 Управління та адміністрування     

  071 Облік і оподаткування 140 180  2 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 90 100   

  073 Менеджмент 60 210 1 2 

  074 Публічне управління та адміністрування  90   

  075 Маркетинг 60 60   

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 25   

5 08 Право     

  081 Право 120 75   

6 10 Природничі науки     

  101 Екологія 50 60  3 

7 12 Інформаційні технології     

  121 Інженерія програмного забезпечення 25    

  122 Комп’ютерні науки 25    

  123 Комп’ютерна інженерія 25    

8 13 Механічна інженерія     

  133 Галузеве машинобудування 120 100 1 3 

9 14 Електрична інженерія     

 
 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
125 140 2 5 

10 15 Автоматизація та приладобудування     

 
 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
15 25  1 

 
 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
 50  2 

11 16 Хімічна та біоінженерія     

  162 Біотехнології та біоінженерія 50 30  1 

12 18 Виробництво та технології     

  181 Харчові технології 50 60  7 
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  187 Деревообробні та меблеві технології 100 40   

13 19 Архітектура та будівництво     

  192 Будівництво та цивільна інженерія 50 15 2 5 

  193 Геодезія та землеустрій 75 85 1 2 

14 20 Аграрні науки та продовольство     

  201 Агрономія 90 100 14 6 

  202 Захист і карантин рослин 50 70 5 3 

  203 Садівництво та виноградарство 30 30 4 3 

 
 204 Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва 
60 60  5 

  205 Лісове господарство 200 140 16 9 

  206 Садово-паркове господарство 60 75 5 3 

  207 Водні біоресурси та аквакультура 75 75 3 3 

15 
1001 Техніка та енергетика аграрного 

виробництва 
    

  208 Агроінженерія 200 125 7 12 

16 21 Ветеринарна медицина     

  211 Ветеринарна медицина     

  212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза     

17 23 Соціальна робота     

  231 Соціальна робота 45 50 1 2 

18 24 Сфера обслуговування     

  242 Туризм 40    

19 0701 Транспорт та транспортна інфраструктура     

 
 275 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт) 
100 30   

 
 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
5    

 Всього 2295 2300 62 87 
 

До базового закладу університету (м. Київ) у 2020 р. на перший курс на денну форму 

навчання за державним замовленням було прийнято на програми підготовки бакалаврів 1366 

осіб (1333 особи – на контрактній основі).  

У 2020 р. на перший курс на заочну форму навчання було прийнято 62 особи за 

державним замовленням та 575 – 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 2020 р. навчалося 840 осіб, випущено 282 особи.  

За результатами набору на 1 курс у 2020 р. зараховано 48 % – випускників коледжів. 

Серед зарахованих: 62 % – вихідці із сільської місцевості, 179 сиріт. Інформація щодо 

прийому на навчання та формування контингенту студентів наведена в таблицях 2.22–2.41. 

 
 

Таблиця 2.22. Динаміка прийому на програми підготовки бакалаврів у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання 

Разом по 
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2016 1331 486 1810 142 559 701 2511 

2017 1286 559 1845 98 567 665 2510 

2018 1690 643 2333 203 478 681 3014 

2019 1851 721 2572 225 586 811 3383 

2020 2198 528 2726 136 439 575 3301 
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Таблиця 2.23. Прийом на програми підготовки бакалаврів у 2020 р. 
 

Спеціальність 

Форми навчання 
Разом 

по 

денній і 

заочній 

формам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
43 39 82 2 6 8 90 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
30 20 50 2 1 3 53 

Теплоенергетика 11 – 11 – – – 11 

Лісове господарство 53 19 72 5 60 65 137 

Садово-паркове господарство 18 21 39 1 15 16 55 

Деревообробні та меблеві 

технології 
16 8 24 1 3 4 28 

Туризм  45 – 45 6 10 16 61 

Готельно-ресторанна справа 61 – 61 – – – 61 

Публічне управління та 

адміністрування 
13 – 13 – – – 13 

Маркетинг 55 4 59 6 2 8 67 

Менеджмент  91 7 98 8 18 26 124 

Агрономія 179 36 215 9 36 45 260 

Садівництво та виноградарство 12 17 29 2 3 5 34 

Економіка (Економіка 

підприємства) 
57 7 64 5 7 12 76 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
70 22 92 3 70 73 165 

Облік і оподаткування 43 24 67 3 64 67 134 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
42 – 42 3 – 3 45 

Захист і карантин рослин 38 9 47 4 2 6 53 

Біотехнології та біоінженерія 59 5 64 6 1 7 71 

Екологія 61 11 72 4 3 7 79 

Геодезія та землеустрій 104 18 122 3 3 6 128 

Економіка  

(Економічна кібернетика) 
18 – 18 – – – 18 

Економіка  

(Цифрова економіка) 
11 – 11 – – – 11 

Інженерія програмного 

забезпечення 
71 22 93 – 2 2 95 

Комп'ютерні науки 55 15 70 – 1 1 71 

Комп'ютерна інженерія 40 17 57 – 19 19 76 

Кібербезпека 38 – 38 – – – 38 

Журналістика 66 1 67 – – – 67 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
71 – 71 5 3 8 79 

Психологія 68 – 68 5 3 8 76 

Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

23 27 50 – – – 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Соціальна робота 61 5 66 5 3 8 74 

Філологія 85 5 90 10 6 16 106 

Фізичне виховання і спорт 45 – 45 – – – 45 

Галузеве машинобудування 45 14 59 1 1 2 61 

Будівництво та цивільна інженерія 24 9 33 2 4 6 39 

Агроінженерія 65 42 107 5 27 32 139 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
28 16 44 2 9 11 55 

Водні біоресурси та аквакультура 33 11 44 5 1 6 50 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
65 50 115 4 – 4 119 

Право 105 5 110 14 54 68 178 

Харчові технології 75 22 97 5 2 7 104 

Громадське здоров'я 5 – 5 – – – 5 

Разом 2198 528 2726 136 439 575 3301 

 

Таблиця 2.24. Динаміка прийому на програми підготовки магістрів у 2016-2020 рр. 
 

Роки  
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

1 2 3 4 

2016 1441 891 891 

2017 1578 788 788 

2018 1695 948 948 

2019 1551 724 724 

2020 1709 632 2341 
 

Таблиця 2.25. Прийом на програми підготовки магістрів у 2020 р. 
 

Спеціальність 

Форми 

навчання 

Разом по денній 

і заочній 

формам денна заочна 

1 2 3 4 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 77 21 98 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 20 2 22 

Лісове господарство 71 72 143 

Садово-паркове господарство 28 26 54 

Деревообробні та меблеві технології 8 4 12 

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) 5 15 20 

Менеджмент (Управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом)  
8 – 8 

Менеджмент (Дорадництво) – 8 8 

Публічне управління та адміністрування – 69 69 

Маркетинг  13 14 27 

Менеджмент  53 47 100 

Агрономія 142 76 218 

Садівництво та виноградарство 20 14 34 

Ветеринарна медицина на базі с/ш 249 – 249 

Ветеринарна медицина на базі молодшого спец. 55 – 55 

Ветеринарна медицина на базі бакалавра 100 – 100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (на базі с/ш) 15 – 15 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (на базі 

бакалавра) 
10 – 10 

Економіка 14 7 21 
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1 2 3 4 

Економіка (Прикладна економіка) 4 3 7 

Фінанси, банківська справа та страхування 34 14 48 

Облік і оподаткування 27 24 51 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 11 1 12 

Захист і карантин рослин 49 8 57 

Біотехнології та біоінженерія 18 3 21 

Екологія 36 14 50 

Геодезія та землеустрій 37 17 54 

Економіка (Економічна кібернетика) 13 – 13 

Інженерія програмного забезпечення 

(Програмне забезпечення інформаційних систем) 
23 – 23 

Комп'ютерні науки 

(Інформаційні управляючі системи і технології) 
17 – 17 

Комп'ютерні науки 

(Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг) 
13 – 13 

Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи і мережі) 17 – 17 

Соціальна робота 15 2 17 

Філологія 17 3 20 

Освітні, педагогічні науки 63 2 65 

Менеджмент 7 2 9 

Психологія 3 2 5 

Галузеве машинобудування 38 4 42 

Будівництво та цивільна інженерія 26 8 34 

Агроінженерія 131 34 165 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 6 16 

Автомобільний транспорт 7 – 7 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
102 17 119 

Водні біоресурси та аквакультура 38 12 50 

Право 16 35 51 

Харчові технології 

(Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) 
14 16 30 

Харчові технології 

(Технології зберігання та переробки водних біоресурсів) 
10 – 10 

Харчові технології (Нутриціологія)  14 17 31 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, 

стандартизація та сертифікація) 
11 13 24 

Разом 1709 632 2341 
 

Таблиця 2.26. Динаміка кількості здобувачів вищої освіти, 

 які навчалися на програмах підготовки бакалаврів у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання 

Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 
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2016 3205 3562 6767 1237 1666 3003 9770 

2017 3212 3846 7107 1342 1672 3014 10121 

2018 3079 3966 7045 785 1440 2225 9270 

2019 3188 4204 7392 1107 1411 2518 9910 

2020 3447 4345 7792 1103 1368 2471 10263 



 

35 

Таблиця 2.27. Кількість здобувачів вищої освіти, 

які навчаються на програмах підготовки бакалаврів станом на 01.10.2020 р. 
 

Спеціальність  

Форми навчання 
Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

ік
ів

 

в
сь

о
г
о
 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

ік
ів

 

в
сь

о
г
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
11 232 243 2 55 57 300 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
9 120 129 2 9 11 140 

Теплоенергетика – 16 16 – – – 16 

Лісове господарство 34 187 221 38 221 259 480 

Садово-паркове господарство 65 40 105 51 20 71 176 

Деревообробні та меблеві технології 3 61 64 5 30 35 99 

Туризм  100 47 147 34 6 40 187 

Готельно-ресторанна справа 76 41 117 – – – 117 

Публічне управління та адміністрування 20 8 28 – – – 28 

Маркетинг 95 86 181 26 19 45 226 

Менеджмент  91 128 219 39 25 64 283 

Агрономія 243 432 675 53 131 184 859 

Садівництво та виноградарство 27 51 78 6 15 21 99 

Ветеринарна медицина 55 49 104 – – – 104 

Економіка (Економіка підприємства) 77 74 151 60 74 134 285 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
128 90 218 131 88 219 437 

Облік і оподаткування 148 52 200 173 51 224 424 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
23 68 91 8 14 22 113 

Захист і карантин рослин 94 84 178 18 12 30 208 

Біотехнології та біоінженерія 138 59 197 27 17 43 240 

Екологія 151 88 239 19 17 36 275 

Геодезія та землеустрій 153 153 306 26 19 45 351 

Економіка (Економічна кібернетика) 15 44 59 1 2 3 62 

Економіка (Цифрова економіка) 10 7 17 – – – 17 

Інженерія програмного забезпечення 24 210 234 3 22 25 259 

Комп'ютерні науки  33 165 197 4 13 17 214 

Комп'ютерна інженерія 10 150 160 8 38 46 206 

Кібербезпека 3 54 57 – – – 57 

Журналістика 108 38 146 8 6 14 160 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
167 88 255 – – – 255 

Психологія 130 38 168 36 6 42 210 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології) 

58 50 108 – – – 108 

Соціальна робота 144 42 186 55 13 68 254 

Філологія 246 73 319 42 5 47 366 

Фізичне виховання і спорт 4 41 45 – – – 45 

Галузеве машинобудування 18 178 196 5 38 43 239 

Будівництво та цивільна інженерія 

 
22 83 105 6 25 31 136 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
10 104 114 10 31 41 155 

Агроінженерія 18 276 294 2 138 140 434 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
188 162 350 26 26 52 402 

Водні біоресурси та аквакультура 58 100 158 9 26 35 193 

Право  255 181 436 143 135 278 714 

Харчові технології 185 95 280 27 21 48 328 

Разом  3447 4345 7792 1103 1368 2471 10263 
 

Таблиця 2.28. Динаміка змін кількості здобувачів вищої освіти,  

які навчалися на програмах підготовки магістрів, у 2016-2020 рр. 
 

Роки  

Форми навчання 
Разом 

по денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

і-

к
ів

 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

і-

к
ів

 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 1147 1556 2703 917 832 1749 4452 

2017 1349 1489 2868 883 759 1832 4690 

2018 1392 1685 3077 812 685 1677 4754 

2019 1473 1769 3242 855 760 1615 4857 

2020 1588 1900 3508 724 750 1474 4982 
 

Таблиця 2.29. Кількість здобувачів вищої освіти,  

які навчаються на програмах підготовки магістрів, станом на 01.10.2020 р. 
 

Спеціальність 

Форми навчання 
Разом 

по денній 

і заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

і-

к
ів

 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

ж
ін

о
к

 

ч
о

л
о
в

і-

к
ів

 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
12 142 154 4 53 57 211 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
6 30 36 1 4 5 41 

Лісове господарство 13 88 99 24 143 167 266 

Садово-паркове господарство 43 9 52 36 15 51 103 

Деревообробні та меблеві технології 1 11 12 – 8 8 20 

Менеджмент (Управління 

інноваційною діяльністю) 
3 7 10 11 12 23 33 

Менеджмент  (Управління туристич-

ним та готельно-ресторанним 

бізнесом) 

3 5 8 – – – 8 

Менеджмент (Дорадництво) – – – 12 2 14 14 

Публічне управління та 

адміністрування 
– – – 78 75 153 153 

Маркетинг 18 16 34 23 4 27 61 

Менеджмент  70 69 139 74 37 111 250 

Агрономія 62 177 239 24 86 110 349 

Садівництво та виноградарство 5 26 31 4 15 19 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ветеринарна медицина на базі с/ш 549 259 808 – – – 808 

Ветеринарна медицина на базі 

молодшого спеціаліста  
27 28 55 – – – 55 

Ветеринарна медицина на базі 

бакалавра 
131 71 202 – – – 202 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза на базі с/ш 
48 17 65 – – – 65 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза на базі бакалавра 
18 10 28 – – – 28 

Економіка (Економіка підприємства) 24 11 35 4 4 8 43 

Економіка (Прикладна економіка) 2 8 10 2 1 3 13 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
31 34 65 14 8 22 87 

Облік і оподаткування 60 20 80 19 5 24 104 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
4 12 16 1 – 1 17 

Захист і карантин рослин 29 53 82 10 13 23 105 

Біотехнології та біоінженерія 24 2 48 12 2 14 62 

Екологія 44 30 74 20 16 36 110 

Геодезія та землеустрій 40 50 90 28 16 44 134 

Економіка (Економічна кібернетика) 13 14 27 – – – 27 

Інженерія програмного забезпечення 

(Програмне забезпечення 

інформаційних систем) 

1 29 30 – – – 30 

Комп'ютерні науки (Інформаційні 

управляючі системи і технології) 
12 22 34 – – – 34 

Комп'ютерні науки (Комп'ютерний 

еколого-економічний моніторинг) 
4 11 15 – – – 15 

Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні 

системи і мережі) 
– 25 25 – – – 25 

Соціальна робота 22 7 29 18 3 21 50 

Філологія 23 8 31 39 9 48 79 

Освітні, педагогічні науки 45 51 96 41 17 58 154 

Менеджмент 6 1 7 51 12 63 70 

Психологія 3 – 3 27 3 30 33 

Галузеве машинобудування 7 83 90 4 19 23 113 

Будівництво та цивільна інженерія 14 42 56 5 13 18 74 

Агроінженерія 5 197 202 3 61 64 266 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
4 26 30 5 17 22 52 

Автомобільний транспорт 2 15 17 – – – 17 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
73 79 152 15 13 28 180 

Водні біоресурси та аквакультура 17 38 55 8 12 20 75 

Право  16 17 33 37 30 67 100 

Харчові технології (Технології 

зберігання, консервування та 

переробки м'яса) 

10 18 28 23 11 34 62 

Харчові технології (Технології збері-

гання та переробки водних біоресурсів) 
11 9 20 – – – 20 

Харчові технології (Нутриціологія)  24 6 30 17 1 18 48 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка (Якість, 

стандартизація та сертифікація) 

9 17 26 30 10 40 66 

Разом 1588 1900 3508 724 750 1474 4982 
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Таблиця 2.30. Динаміка змін кількості здобувачів вищої освіти,  

які навчалися за контрактом на програмах підготовки бакалаврів, у 2016-2020 рр. 
 

Роки  
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

2016 1435 1916 3351 

2017 1671 2159 3830 

2018 2245 2193 4438 

2019 3039 2220 5259 

2020 3654 2185 5839 
 

Таблиця 2.31. Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за контрактом на 

програмах підготовки бакалаврів, станом на 01.10.2020 р. 
 

Спеціальність 
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

1 2 3 4 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
24 44 68 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
20 11 31 

Теплоенергетика 6 – 6 

Лісове господарство 24 217 241 

Садово-паркове господарство 11 61 72 

Деревообробні та меблеві технології 10 35 45 

Туризм  147 40 187 

Готельно-ресторанна справа 117 – 117 

Публічне управління та адміністрування 28 – 28 

Маркетинг 109 30 139 

Менеджмент  222 78 300 

Агрономія 118 128 246 

Садівництво та виноградарство 14 5 19 

Ветеринарна медицина 47 – 47 

Економіка (Економіка підприємства) 123 134 257 

Фінанси, банківська справа та страхування 162 216 378 

Облік і оподаткування 101 219 320 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 75 20 95 

Захист і карантин рослин 12 12 24 

Біотехнології та біоінженерія 56 41 97 

Екологія 30 39 69 

Геодезія та землеустрій 107 34 141 

Економіка (Економічна кібернетика) 51 3 54 

Економіка (Цифрова економіка) 13 – 13 

Інженерія програмного забезпечення 177 25 202 

Комп'ютерні науки 92 17 109 

Комп'ютерна інженерія 86 46 132 

Кібербезпека 44 – 44 

Журналістика 134 – 134 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
237 14 251 

Психологія 141 42 183 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 

технології) 

31 – 31 

Соціальна робота 116 50 166 
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1 2 3 4 

Фізичне виховання і спорт 45 – 45 

Філологія (Англійська мова) 218 40 258 

Філологія (Німецька мова) 53 7 60 

Галузеве машинобудування 14 18 32 

Будівництво та цивільна інженерія 21 22 43 

Агроінженерія 28 111 139 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
20 41 61 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
37 49 86 

Водні біоресурси та аквакультура 40 29 69 

Право  391 276 667 

Харчові технології 102 31 133 

Разом 3654 2185 5839 
 

Таблиця 2.32. Динаміка змін кількості здобувачів вищої освіти,  

які навчалися за контрактом на програмах підготовки магістрів, у 2016-2020 рр. 
 

Роки 
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

2016 659 981 1730 

2017 536 1112 1648 

2018 716 1301 2277 

2019  962 1267 2229 

2020 1247 1284 2531 
 

Таблиця 2.33. Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за контрактом на 

програмах підготовки магістрів, станом на 01.10.2020 р. 
 

Спеціальність  
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

1 2 3 4 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13 39 52 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6 2 8 

Лісове господарство 20 148 168 

Садово-паркове господарство 5 45 50 

Деревообробні та меблеві технології 1 8 9 

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) 5 23 28 

Менеджмент  (Управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом)  
8 – 8 

Менеджмент (Дорадництво) – 14 14 

Публічне управління та адміністрування – 153 153 

Менеджмент  73 105 178 

Маркетинг  10 26 36 

Агрономія 81 88 169 

Садівництво та виноградарство 9 14 23 

Ветеринарна медицина на базі с/ш 388 – 388 

Ветеринарна медицина на базі молодшого спец.  15 – 15 

Ветеринарна медицина на базі бакалавра 138 – 138 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза на базі с/ш 29 – 29 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза на базі 

бакалавра 
28 – 28 

Економіка (Економіка підприємства) 5 8 13 

Економіка (Прикладна економіка) 1 13 14 

Фінанси, банківська справа та страхування 23 28 51 
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1 2 3 4 

Облік і оподаткування 14 34 48 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 6 9 

Захист і карантин рослин 18 15 33 

Біотехнології та біоінженерія 1 2 3 

Екологія 19 26 45 

Геодезія та землеустрій 16 38 54 

Економіка (Економічна кібернетика) 8 – 8 

Інженерія програмного забезпечення (Програмне 

забезпечення інформаційних систем) 
14 – 14 

Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи і 

технології) 
12 – 12 

Комп'ютерні науки (Комп'ютерний еколого-

економічний моніторинг) 
2 – 2 

Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи і мережі) 9 – 9 

Менеджмент 5 63 68 

Освітні, педагогічні науки 51 49 100 

Філологія (Англійська мова) 13 38 51 

Філологія (Німецька мова) 1 5 6 

Соціальна робота 6 15 21 

Психологія 2 30 32 

Галузеве машинобудування 16 10 26 

Будівництво та цивільна інженерія 3 11 14 

Агроінженерія 74 29 103 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 5 21 26 

Автомобільний транспорт 1 – 1 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
39 19 58 

Водні біоресурси та аквакультура 16 16 32 

Право  18 67 85 

Харчові технології (Технології зберігання, 

консервування та переробки м'яса) 
5 24 29 

Харчові технології (Технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів) 
1 – 1 

Харчові технології (Нутриціологія)  6 16 22 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(Якість, стандартизація та сертифікація) 
11 36 47 

Разом 1247 1284 2531 

 

Таблиця 2.34. Динаміка змін кількості здобувачів вищої освіти випускного курсу,  

які були відраховані до закінчення терміну навчання за неуспішність, у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання 

Разом 

по денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

б
а
к

а
л

а
в

р
 

м
а
гі

ст
р

 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

б
а
к

а
л

а
в

р
 

м
а
гі

ст
р

 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

2016 32 23 55 9 9 18 73 

2017 20 27 47 24 12 36 83 

2018 52 15 67 18 15 33 100 

2019 68 30 98 20 10 30 128 

2020 125 31 156 17 6 23 179 
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Таблиця 2.35. Кількість здобувачів вищої освіти випускного курсу,  

які були відраховані до закінчення терміну навчання за неуспішність у 2020 р. 
 

Спеціальність 

Форми навчання 
Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
13 6 19 – – – 19 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
2 4 6 – – – 6 

Лісове господарство 7 – 7 3 1 4 11 

Садово-паркове господарство 3 – 3 3 – 3 6 

Деревообробні та меблеві технології 4 – 4 1 – 1 5 

Публічне управління та 

адміністрування 
– – – – 1 1 1 

Туризм 1 – 1 – – – 1 

Менеджмент 2 – 2 – – – 2 

Агрономія 7 3 10 2 – 2 12 

Ветеринарна медицина 52 2 54 – – – 54 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
– 1 1 – – – 1 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
2 – 2 – – – 2 

Облік і оподаткування – – – – 1 1 1 

Захист і карантин рослин 3 1 4 – – – 4 

Геодезія та землеустрій 3 – 3 – 2 2 5 

Економіка (Економічна кібернетика) – – 1 – – – 1 

Інженерія програмного забезпечення 1 – 1 – – – 1 

Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології 
3 – 3 – – – 3 

Комп'ютерні науки – – – 3 – 3 3 

Філологія 3 - 3 – – – 3 

Менеджмент – 1 1 – – – 1 

Соціальна робота – 3 3 1 – 1 4 

Освітні, педагогічні науки – 4 4 – – – 4 

Галузеве машинобудування 2 – 2 1 – 1 3 

Будівництво та цивільна інженерія – – – 1 – 1 1 

Агроінженерія 9 1 10 1 1 2 12 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
4 – 4 1 – 1 5 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
1 1 2 – – – 2 

Водні біоресурси та аквакультура 1 2 3 – – – 3 

Право  1 2 3 – – – 3 

Харчові технології 1 – 1 – – – 1 

Разом 125 31 156 17 6 23 179 

 

 

 

 



 

42 

Таблиця 2.36. Динаміка прийому сільської молоді  

на програми підготовки бакалаврів у 2016-2020 рр. 
 

Роки  
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

1 2 3 4 

2016 1144 252 1396 

2017 951 344 1295 

2018 1269 310 1579 

2019 1136 326 1462 

2020 1395 273 1668 

 

Таблиця 2.37. Прийом сільської молоді на програми підготовки бакалаврів у 2020 р. 
 

Спеціальність 
Форми навчання Разом по денній і 

заочній формам денна заочна 

1 2 3 4 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
12 – 12 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
2 – 2 

Теплоенергетика 2 – 2 

Лісове господарство 19 – 19 

Садово-паркове господарство 4 – 4 

Деревообробні та меблеві технології 4 – 4 

Туризм  20 3 23 

Готельно-ресторанна справа 25 – 25 

Публічне управління та адміністрування 5 – 5 

Маркетинг 37 4 41 

Менеджмент 52 15 67 

Агрономія 153 18 171 

Садівництво та виноградарство 19 4 23 

Ветеринарна медицина 37 – 37 

Економіка (Економіка підприємства) 25 8 33 

Фінанси, банківська справа та страхування 38 58 96 

Облік і оподаткування 31 52 83 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13 2 15 

Захист і карантин рослин 31 4 35 

Біотехнології та біоінженерія 10 1 11 

Екологія 5 – 5 

Геодезія та землеустрій 46 – 46 

Економіка (Економічна кібернетика) 9 – 9 

Економіка (Цифрова економіка) 4 – 4 

Інженерія програмного забезпечення 27 1 28 

Комп'ютерні науки 26 – 26 

Комп'ютерна інженерія 16 11 27 

Кібербезпека 12 – 12 

Журналістика 50 – 50 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
60 – 60 

Психологія 50 3 53 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 

технології) 

42 – 42 

Соціальна робота 60 4 64 



 

43 

1 2 3 4 

Філологія 70 – 70 

Фізичне виховання і спорт 35 – 35 

Галузеве машинобудування 20 – 20 

Будівництво та цивільна інженерія 13 – 13 

Агроінженерія 92 20 112 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
21 7 28 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
84 2 86 

Водні біоресурси та аквакультура 27 3 30 

Право  18 49 67 

Харчові технології 64 4 68 

Громадське здоров'я 5 – 5 

Разом 1395 273 1668 
 

 

Таблиця 2.38. Конкурс вступників  

на програми підготовки бакалаврів у 2016-2020 рр. 
 

Роки  
Форма навчання 

денна заочна 

2016 11,8 2,6 

2017 8,0 2,6 

2018 5,9 1,6 

2019 6,5 1,5 

2020 5,9 1,7 
 

Таблиця 2.39. Конкурс вступників на програми підготовки бакалаврів (магістрів 

ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти у 2020 р. 
 

№ 

п/п 

Шифр 

спеціальності 
Спеціальність/спеціалізація Денна Заочна 

1 2 3 4 5 

1 015.37 
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології) 
2,7 2,3 

2 017 Фізична культура і спорт     

3 035.041 
Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно) (Англійська мова та друга іноземна мова) 
49,0 1,4 

4 035.043 
Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно) (Німецька мова та друга іноземна мова) 
10,4   

5 051 Економіка (Економіка підприємства) 10,8 1,3 

6 051 Економіка (Економічна кібернетика) 10,6   

7 051 Економіка (Цифрова економіка) 8,2   

8 053 Психологія 15,5   

9 061 Журналістика 44,8 1,0 

10 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 6,0 1,8 

11 072 
Фінанси, банківська справа та страхування 

(Фінанси і кредит) 
25,0 3,3 

12 073 Менеджмент 8,8 3,7 

13 075 Маркетинг 10,6 8,0 

14 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13,7   

15 081 Право 17,3   

16 101 Екологія 5,5 1,2 

17 121 Інженерія програмного забезпечення 21,6 4,9 

18 122 Комп’ютерні науки 7,9 4,8 

19 123 Комп’ютерна інженерія 7,1 2,7 
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1 2 3 4 5 

20 125 Кібербезпека 19,8   

21 

133 

Галузеве машинобудування (Галузеве 

машинобудування) 
2,7 2,3 

22 
Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи 

та комплекси) 
5,3   

23 
Галузеве машинобудування (Технічний серів машин 

та обладнання сільськогосподарського виробництва) 
  0,0 

24 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
3,0 1,5 

25 144 Теплоенергетика 2,8 0,8 

26 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4,6 1,4 

27 162 Біотехнології та біоінженерія 9,7 1,5 

28 
181 

Харчові технології (Харчові технології) 5,4 1,6 

29 Харчові технології (Ресторанні технології)     

30 187 Деревообробні та меблеві технології 3,3 1,1 

31 192 Будівництво та цивільна інженерія 5,5 1,1 

32 193 Геодезія та землеустрій 6,2 1,8 

33 201 Агрономія 2,5 1,4 

34 202 Захист і карантин рослин 2,1 1,6 

35 203 Садівництво та виноградарство 4,6 1,7 

36 204 
Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва 
1,8 1,2 

37 205 Лісове господарство  1,9 1,1 

38 206 Садово-паркове господарство 2,0 1,1 

39 207 Водні біоресурси та аквакультура 2,3 1,2 

40 208 Агроінженерія 4,4 1,3 

41 

211 

Ветеринарна медицина 4,9 1,4 

42 
Ветеринарна медицина 

(Ветеринарне забезпечення військ, сил) 
    

43 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 6,3   

44 229 
Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового 

харчування) 
    

45 231 Соціальна робота 5,5 1,4 

46 241 
Готельно-ресторанна справа 

(Готельно-ресторанний бізнес) 
37,4   

47 242 Туризм 20,8   

48 275.03 
Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
4,1 3,1 

49 281 Публічне управління та адміністрування     

50 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
45,6   

У середньому 5,9 1,7 
 

Таблиця 2.40. Конкурс вступників на програми підготовки магістрів у 2016-2020 рр. 
 

Роки 
Форма навчання 

денна заочна 

2016 2,1 2,6 

2017 2,3 5,1 

2018 2,6 6,0 

2019 2,5 4,0 

2020 3,3 7,0 
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Таблиця 2.41.1. Конкурс вступників на програми підготовки магістрів  

денної форми навчання у 2020 р. 
 

№ 

п/п 

Шифр 

спеціальності 
Спеціальність Освітня програма 

Конкурс 

на 1 місце 

1 2 3 4 5 

1 

011 Освітні, педагогічні науки 

Педагогіка вищої школи 8,8 

2 
Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 
6,6 

3 035.041  

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська) 

Англійська мова та друга 

іноземна мова 
5,2 

4 035.043  

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька) 

Німецька мова та друга 

іноземна мова 
2,0 

5 

051 Економіка 

Економіка  підприємства 5,7 

6 Прикладна економіка 3,7 

7 Економічна кібернетика 4,5 

8 053 Психологія Психологія 18,0 

9 071 Облік і оподаткування Облік  і  аудит  4,9 

10 072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і кредит 4,4 

11 

073 Менеджмент 

Адміністративний 

менеджмент 
24,5 

12 
Менеджмент зовнішньоеко-

номічної діяльності 
22,0 

13 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 
21,0 

14 

Управління інвестиційною 

діяльністю та міжнародними 

проектами 

35,0 

15 
Управління інноваційною 

діяльністю 
12,0 

16 
Управління туристичним і го-

тельно-ресторанним бізнесом 
0,0 

17 
Управління навчальним 

закладом 
18,0 

18 Управління персоналом 33,0 

19 075 Маркетинг Маркетинг 5,0 

20 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
5,2 

21 081 Право Право 17,3 

22 

101 Екологія 

Екологічний контроль та 

аудит 
3,3 

23 
Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
3,3 

24 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Програмне забезпечення 

інформаційних систем 
5,0 

25 

122 Комп'ютерні науки 

Інформаційні управляючі 

системи та технології 
4,6 

26 
Комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг 
3,5 

27 123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи і мережі 4,3 

28 133 Галузеве машинобудування 

Машини та обладнання с.-г. 

виробництва 

 

5,1 
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1 2 3 4 5 

29   

Машини та обладнання с.-г. 

виробництва (освітньо-

наукова програма) 

2,0 

30 

  

Обладнання лісового 

комплексу 
2,6 

31 
Технічний сервіс машин та 

обладнання с.-г. виробництва 
2,8 

32 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка 
1,6 

33 

Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка 

(освітньо-наукова програма) 

2,5 

34 

151 

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизація та комп'ю-

терно-інтегровані технології 
5,6 

35 

Автоматизація та комп'ю-

терно-інтегровані технології 

(освітньо-наукова програма) 

2,0 

36 152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та 

сертифікація 
1,7 

37 162 Біотехнології та біоінженерія 
Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 
2,1 

38 

181 Харчові технології 

Технологія  зберігання, 

консервування  та  переробки 

м'яса 

1,4 

39 

Технологія зберігання, 

консервування та переробки 

водних біоресурсів 

1,3 

40 
Нутриціологія (освітньо-

наукова програма) 
1,3 

41 187 
Деревообробні та меблеві 

технології 

Деревообробні та меблеві 

технології 
1,1 

42 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
1,9 

43 
Будівництво та цивільна ін-

женерія (ОНП) 
2,2 

44 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2,1 

45 

201 Агрономія 

Агрономія 3,9 

46 Агрохімія і ґрунтознавство 2,6 

47 
Селекція і генетика с.-г. 

культур 
1,9 

48 
Агрохімсервіс у 

прецизійному виробництві 
2,6 

49 
202 Захист і карантин рослин 

Захист рослин 3,4 

50 Карантин рослин 3,7 

51 203 
Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 
2,4 

52 204 

Технологія  виробництва  та  

переробки  продукції  

тваринництва 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

2,1 

53 205 Лісове господарство Лісове господарство 2,2 

54 206 Садово-паркове  господарство Садово-паркове  господарство 1,9 

55 207 
Водні  біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
2,2 

56 208 Агроінженерія Агроінженерія 3,9 
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57   
Агроінженерія (освітньо-

наукова програма) 
1,0 

58 

211 Ветеринарна медицина 

Ветеринарна медицина 4,4 

59 
Ветеринарне забезпечення 

військових сил 
1,0 

60 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 

Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза 
0,0 

61 

231 Соціальна робота 

Соціальна робота 5,8 

62 
Соціально-психологічна 

реабілітація 
3,8 

63 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2,4 

64 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології на 

автомобільному транспорті 
3,1 

У середньому 3,3 
 

Таблиця 2.41.2. Конкурс вступників на програми підготовки магістрів  

заочної форми навчання у 2020 р. 
 

№ 

п/п 

Шифр 

спеціальності 
Спеціальність Освітня програма 

Конкурс 

на одне 

місце 

1 2 3 4 5 

1 

011 Освітні, педагогічні науки 

Педагогіка вищої освіти 26,0 

2 
Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 
  

3 035.041  

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша - англійська) 

Англійська мова та друга 

іноземна мова 
27,0 

4 035.043  

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша - німецька) 

Німецька мова та друга 

іноземна мова 
6,0 

5 
051 Економіка 

Економіка  підприємства 19,0 

6 Прикладна економіка   

7 053 Психологія Психологія   

8 071 Облік і оподаткування Облік і аудит  17,5 

9 072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і кредит   

10 

073 Менеджмент 

Адміністративний менеджмент   

11 Дорадництво   

12 Менеджмент ЗЕД   

13 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 
16,0 

14 

Управління інвестиційною 

діяльністю та міжнародними 

проектами 

15,0 

15 
Управління інноваційною 

діяльністю 
  

16 
Управління навчальним 

закладом 
  

17 Управління персоналом   

18 075 Маркетинг Маркетинг   

19 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
  

20 081 Право Право   

21 101 Екологія Екологічний контроль та аудит 25,0 
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1 2 3 4 5 

22   
Екологія та охорона 

навколишнього середовища  
12,0 

23 133 Галузеве машинобудування 
Машини та обладнання с.-г. 

виробництва 
2,0 

24 141 
Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка 

Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка 
1,7 

25 151 
Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп'ю-

терно-інтегровані технології 
2,5 

26 152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та 

сертифікація 
2,5 

27 162 Біотехнології та біоінженерія 
Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 
6,0 

28 
181 Харчові технології 

Технологія зберігання, кон-

сервування та переробки м'яса 
1,0 

29 Нутриціологія 2,5 

30 187 
Деревообробні та меблеві 

технології 

Деревообробні та меблеві 

технології 
  

31 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
3,2 

32 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 17,0 

33 
201 Агрономія 

Агрономія 13,8 

34 Агрохімія і ґрунтознавство   

35 
202 Захист і карантин рослин 

Захист рослин 7,0 

36 Карантин рослин   

37 203 Садівництво та виноградарство 
Садівництво та 

виноградарство 
2,7 

38 204 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

3,6 

39 205 Лісове господарство Лісове господарство 9,0 

40 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 18,0 

41 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
2,7 

42 208 Агроінженерія Агроінженерія 4,5 

43 

231 Соціальна робота 

Соціальна робота 11,0 

44 
Соціально-психологічна 

реабілітація 
11,0 

45 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології на 

автомобільному транспорті 
  

46 281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
  

У середньому 7,0 

 

2.1.5. Організація освітньої діяльності 
 

2.1.5.1. Ступенева система освіти 
 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» в Університеті підготовка фахівців з 

вищою освітою 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 певною спеціальністю і 
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базується на відповідних освітньо-професійних (освітньо-наукових) програмах. Основні 

положення і зміст ступеневої системи освіти висвітлено у «Положенні про організацію 

освітнього процесу в НУБіП України», затвердженого вченою радою Університету (протокол 

№ 5 від 27.12.2019 р.). 

НУБіП України як заклад вищої освіти, що акредитований за IV рівнем акредитації, 

має право на підготовку фахівців відповідних спеціальностей за такими освітніми та 

науковими ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями − ОКР): 

 молодший спеціаліст  за 26 спеціальностями (у своїх відокремлених підрозділах); 

 бакалавр  за 43 спеціальностями; 

 магістр  за 38 спеціальностями та 58 освітніми програмами; 

 доктор філософії  за 45 спеціальностями; 

 доктор наук  за 42 спеціальностями. 

У 2020 р. Міністерством освіти і науки України ліцензовано та акредитовано ряд 

спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців у НУБіП 

України (табл. 2.42-2.43). 

 

Таблиця 2.42. Ліцензії на право підготовки фахівців з вищою та фаховою  

передвищою освітою у розрізі  спеціальностей, отримані у 2020 р. 
 

Код − спеціальність 
Базовий заклад 

університету (м. Київ) 

Відокремлені підрозділи  

НУБіП України 

Робітничі професії 

4211 Касир торговельного залу - 

Немішаївський 

фаховий агротехнічний коледж 

7136 Монтажник санітарно-

технічних систем і устаткування 
- 

7212 Електрогазозварник - 

6121 Оператор з ветеринарного 

оброблення тварин  
- 

7411 Обвалювальник м’яса - 

8272 Сировар - 

Фахова передвища освіта 

231 Соціальна робота  
Немішаївський 

фаховий агротехнічний коледж 

ОС «Бакалавр» 

017 Фізична культура і спорт + − 

242 Туризм 
- Бережанський 

агротехнічний інститут 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 
- 

Ніжинський 

агротехнічний інститут 

ОС «Магістр» 

053 Психологія + − 

061 Журналістика + − 
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Таблиця 2.43. Сертифікати на право підготовки фахівців з вищою освітою 

 у розрізі спеціальностей і освітніх програм, отримані у 2020 р. 
 

Код − спеціальність, 

освітня програма 

Базовий заклад 

університету (м. Київ) 

Відокремлені підрозділи 

НУБіП України 

1 2 3 

ОС «Бакалавр» 

242 Туризм (Туризм) + − 

122 Комп’ютерні науки  

(Комп’ютерні науки) 
+ − 

015 Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

+ − 

187 Деревообробні та меблеві 

технології (Деревообробні та 

меблеві технології) 
+ − 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
- 

Рівненський фаховий коледж 
193 Геодезія та землеустрій - 

071 Облік і оподаткування  

274 Автомобільний транспорт  - Бережанський фаховий коледж 

ОС «Магістр» 

121 Інженерія програмного забез-

печення (Програмне забезпечення 

інформаційних систем) 
+ − 

123 Комп’ютерна інженерія 

(Комп’ютерні системи і мережі) 
+ − 

231 Соціальна робота (Соціально-

психологічна реабілітація) 
+ − 

073 Менеджмент (Дорадництво) + − 

073 Менеджмент (Управління 

персоналом) 
+ − 

201 Агрономія (Агрохімсервіс у 

прецизійному агровиробництві) 
+ − 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті) 
+ − 

 

Для кожного освітнього ступеня підготовки фахівців у межах ліцензованих 

спеціальностей розроблені освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми, узгоджені з 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Державним агентством лісових ресурсів і затверджені 

Міністерством освіти і науки України. 

Навчальним та навчально-методичним відділами університету спільно з деканатами 

факультетів та дирекціями ННІ підготовлені й затверджені відповідним чином навчально-

методичні комплекси дисциплін, до складу яких входять робочі навчальні плани, силабуси та 

електронні навчальні курси дисциплін, відповідне методичне забезпечення тощо. 
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2.1.5.2. Особливості організації освітнього процесу в Університеті 
 

В університеті постійно зростає кількість спеціальностей з викладанням окремих 

дисциплін англійською мовою. Це дозволило випускникам, які вільно володіють 

англійською мовою, швидше адаптуватися до вимог сучасного ринку праці, у т.ч. й 

міжнародного, або продовжити навчання у провідних університетах світу та займати 

відповідні посади у різних міжнародних структурах. У 2019-2020 н.р. факультети та ННІ за 

16 спеціальностями мали можливість забезпечити навчання окремих груп здобувачів вищої 

освіти, де викладання окремих дисциплін здійснюється англійською мовою (табл. 2.44). 
 

Таблиця 2.44. Кількість спеціальностей підготовки фахівців, де викладання дисциплін 

здійснювалося англійською мовою у 2019-2020 н.р. 
 

№  

п/п 
Спеціальність ОС, курс (рік) навчання 

1 Менеджмент 
Бакалавр, 1-4 

Магістр, 1 

2 Ветеринарна медицина 
Бакалавр, 4 

Магістр, 1-3 

3 Агрономія Бакалавр, 1-4 

4 Захист і карантин рослин Бакалавр, 1-4 

5 Біотехнології та біоінженерія 
Бакалавр, 1-4 

Магістр, 1-2 

6 Екологія 
Бакалавр, 1-4 

Магістр, 1-2 

7 Економіка  Бакалавр, 1-4 

8 Облік і оподаткування 
Бакалавр, 1-4 

Магістр, 1 

9 Фінанси, банківська справа та страхування Бакалавр, 1-4 

10 Геодезія та землеустрій 
Бакалавр, 1-4 

Магістр, 1-2 

11 Право Бакалавр, 1-4 

12 Соціальна робота Бакалавр, 1-4 

13 Галузеве машинобудування Бакалавр, 1-4 

14 Будівництво і цивільна інженерія Бакалавр, 1-3 

15 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бакалавр, 1 

16 Маркетинг Бакалавр, 1 

 

Відповідно з роками зростала кількість дисциплін, що викладаються англійською 

мовою (у 2020 р. − 277), та кількість НПП, які їх викладають (у 2020 р. − 181 НПП). 

На рис. 2.1 наведено динаміку змін кількості дисциплін, що викладаються 

англійською мовою, та кількості НПП, які їх викладають, за останні три навчальні роки. 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

250

203

277

159
168 181

навчальний рік 

Кількість дисциплін, які викладаються англійською мовою

кількість НПП, які викладають дисципліни англійською мовою
 

Рис. 2.1. Динаміка змін кількості дисциплін, що викладаються англійською мовою,  

та кількості НПП, які їх викладають 
 

У табл. 2.45 наведено кількість здобувачів вищої освіти, які навчалися в групах з 

викладанням дисциплін англійською мовою, у розрізі спеціальностей підготовки фахівців       

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Випускникам, які навчалися в таких групах, видаються 

відповідні сертифікати. 
 

Таблиця 2.45. Кількість здобувачів вищої освіти, які навчалися в групах 

з викладанням дисциплін англійською мовою  
 

Спеціальність Кількість здобувачів вищої освіти 

ОС «Бакалавр» 

Соціальна робота 16 

Агрономія 16 

Економіка 12 

Фінанси, банківська справа та страхування 8 

Облік і оподаткування 11 

Геодезія та землеустрій 16 

Менеджмент  18 

Захист і карантин рослин  16 

Екологія  14 

Біотехнології та біоінженерія 13 

Ветеринарна медицина  25 

Право 15 

Галузеве машинобудування 10 

ОС «Магістр» 

Біотехнологія та біоінженерія 15 

Екологія  7 

Всього 212 
 

 

На рис. 2.2 наведена динаміка кількості виданих сертифікатів про закінчення навчання 

з вивченням дисциплін англійською мовою за останні п’ять навчальних років. 
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Рис. 2.2. Динаміка кількості виданих сертифікатів про 

закінчення навчання з вивченням дисциплін англійською мовою 
 

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. 

У 2020 році у рамках спеціальності «Менеджмент» продовжено реалізацію нової 

магістерської програми «Агрокебети». Це програма підготовки фахівців широкого профілю, 

які будуть знати основи агротехнологій, успішно орієнтуватись в інструментах 

менеджменту, управлінні бізнес-процесами. Новизна програми у тому, що кожен учасник 

супроводжується ментором – ТОП-менеджером успішної агрокомпанії. У програмі – 

достатній рівень теоретичної бази для набуття практичних навичок під час виробничого 

стажування під супроводом ментора та практиків агробізнесу. 

Для активізації аудиторної та самостійної роботи студентів навчальним відділом було 

розроблено «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», 

згідно з яким були перероблені всі навчально-методичні комплекси з дисциплін, у т. ч. й 

англійською мовою. Для обліку навчального навантаження запроваджена система залікових 

кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Рейтингове 

оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, захисту курсових робіт (проектів), 

випускних бакалаврських та магістерських робіт здійснюється за 100-бальною шкалою.  

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 закладами вищої 

освіти інформацією і документами, збільшення числа спільних освітніх і наукових проектів; 

мобільність НПП і студентів. 
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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 спеціальностей, на які здійснюється вступ, а саме: 

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; агроінженерія; агрономія; 

біотехнології та біоінженерія; будівництво та цивільна інженерія; ветеринарна медицина; 

водні біоресурси та аквакультура; галузеве машинобудування; геодезія та землеустрій; 

готельно-ресторанна справа; деревообробні та меблеві технології; екологія, економіка; 

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; захист і карантин рослин; інженерія 

програмного забезпечення; кібербезпека; комп’ютерна інженерія; комп’ютерні науки; лісове 

господарство; маркетинг; менеджмент; облік і оподаткування; підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність; право; професійна освіта; публічне управління та адміністрування; 

садівництво та виноградарство; садово-паркове господарство; соціальна робота; 

теплоенергетика; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; транспортні 

технології (на автомобільному транспорті); туризм; фінанси, банківська справа та 

страхування; харчові технології. 

За результатами вступних випробувань молодші спеціалісти зараховуються на 1-й 

курс окремого потоку зі скороченим 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. Динаміку збільшення кількості спеціальностей підготовки бакалаврів 

за скороченим терміном навчання за 2016-2020 рр. наведено на рис. 2.3. 
 

 
 

Рис. 2.3. Динаміка збільшення кількості спеціальностей 

підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання  

 
2.1.5.3. Організація нових та реорганізація існуючих підрозділів 

 

Протягом 2020 р. в університеті було створено, перейменовано та реорганізовано: 

У структурі факультету ветеринарної медицини: 

• кафедру ветеринарно-санітарної експертизи об’єднано з кафедрою гігієни тварин та 

санітарії і дано назву кафедра ветеринарної гігієни; 

• кафедру фармакології та токсикології об’єднано з кафедрою паразитології та 

тропічної ветеринарії і дано назву кафедра фармакології, паразитології і тропічної 

ветеринарії; 
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• кафедру мікробіології, вірусології та біотехнології об’єднано з кафедрою 

епізоотології та організації ветеринарної справи і дано назву кафедра епізоотології, 

мікробіології і вірусології. 

У структурі факультету інформаційних технологій: 

• кафедру інформаційних і дистанційних технологій об’єднано з кафедрою 

інформаційних систем і дано назву кафедра інформаційних систем і технологій. 

У структурі ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження та економічного 

факультету: 

• кафедру вищої математики економічного факультету приєднано до кафедри вищої та 

прикладної математики ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження.  

У структурі факультету захисту рослин, біотехнологій та екології: 

• кафедру радіобіології та радіоекології об’єднано з кафедрою загальної екології та 

безпеки життєдіяльності і дано назву кафедра загальної екології, радіобіології і безпеки 

життєдіяльності; 

• кафедру молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки приєднано до кафедри 

екобіотехнології та біорізноманіття. 

 

2.1.5.4. Підготовка магістрів 
 

Підготовка фахівців освітнього ступеня (ОС) «Магістр» у 2020 році проводилась за 60 

освітніми програмами у межах 38 спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів від 

29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (у 2019 році було 58 освітніх 

програм у межах 37 спеціальностей, у 2018 році – 52 освітні програми у межах 36 

спеціальностей, у 2017 році – 52 освітні програмами у межах 34 спеціальностей, у 2016 році 

– 53 спеціалізації у межах 32 спеціальностей). Перелік спеціальностей (освітніх програм), за 

якими здійснюється підготовка магістрів у базовому закладі НУБіП України за різними 

формами навчання, наведено у табл. 2.46. 
 

Таблиця 2.46. Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснюється 

підготовка магістрів у базовому закладі НУБіП України 
 

№ 
Спеціальність 

Освітні програми  
Форма 

навчання код найменування 

1 2 3 4 5 

1 011 Освітні, педагогічні науки 

Педагогіка вищої школи + (д, з) 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті 
+ (д, з) 

2 035.041 

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

Англійська мова та друга іноземна мова + (д, з) 

3 035.043  

Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – німецька 

Німецька мова та друга іноземна мова + (д, з) 

4 051 Економіка 

Економіка підприємства + (д, з) 

Прикладна економіка + (д, з) 

Економічна кібернетика + (д) 

5 053 Психологія Психологія + (д, з) 

6 071 Облік і оподаткування Облік і аудит + (д, з) 

7 072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і кредит + (д, з) 

8 073 Менеджмент 

Адміністративний менеджмент + (д, з) 

Менеджмент ЗЕД + (д, з) 

Менеджмент організацій і адміністрування + (д, з) 

Управління інвестиційною діяльністю та 

міжнародними проектами 
+ (д, з) 
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1 2 3 4 5 

   

Дорадництво + (з) 

Управління інноваційною діяльністю + (д, з) 

Управління туристичним і готельно-

ресторанним бізнесом 
+ (д) 

Управління навчальним закладом + (д, з) 

Управління персоналом + (д, з) 

9 075 Маркетинг Маркетинг + (д, з) 

10 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
+ (д, з) 

11 081 Право Право + (д, з) 

12 101 Екологія 
Екологічний контроль та аудит + (д, з) 

Екологія та охорона навкол. середовища + (д, з) 

13 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Програмне забезпечення інформаційних 

систем 
+ (д) 

14 122 Комп’ютерні науки  

Інформаційні управляючі системи та 

технології 
+ (д) 

Комп’ютерний еколого-економічний 

моніторинг 
+ (д) 

15 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи і мережі + (д) 

16 133 Галузеве машинобудування 

Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 
+ (д, з) 

Обладнання лісового комплексу + (д) 

Технічний сервіс машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 
+ (д) 

17 141 
Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка  

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
+ (д, з) 

18 151 
Автоматизація та комп’ю-

терно-інтегровані технології  

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
+ (д, з) 

19 152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Якість, стандартизація та сертифікація + (д, з) 

20 162  Біотехнології та біоінженерія Екологічна біотехнологія та біоенергетика + (д, з) 

21 181 Харчові технології 

Технології зберігання, консервування та 

переробки м’яса 
+ (д, з) 

Технології зберігання та переробки водних 

біоресурсів 
+ (д) 

Нутриціологія + (д, з) 

22 187 
Деревообробні та меблеві 

технології 
Деревообробні та меблеві технології + (д, з) 

23 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
Будівництво та цивільна інженерія + (д) 

24 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій + (д, з) 

25 201 Агрономія 

Агрономія + (д, з) 

Агрохімія і ґрунтознавство + (д, з) 

Селекція і генетика с.-г. культур + (д) 

Агрохімсервіс у прецизійному 

агровиробництві 
+ (д, з) 

26 202 Захист і карантин рослин 
Захист рослин + (д, з) 

Карантин рослин + (д, з) 

27 203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство + (д, з) 

28 204 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
+ (д, з) 

29 205 Лісове господарство Лісове господарство + (д, з) 

30 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство + (д, з) 

31 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
Водні біоресурси та аквакультура + (д, з) 

32 208 Агроінженерія Агроінженерія + (д, з) 
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1 2 3 4 5 

33 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина + (д) 

34 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза + (д) 

35 231 Соціальна робота 
Соціальна робота + (д, з) 

Соціально-психологічна реабілітація + (д, з) 

36 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт + (д) 

37 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології на автомобільному 

транспорті 
+ (д, з) 

38 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне управління та адміністрування + (з*) 

 

Примітка: + – підготовка здійснюється; д – денна форма навчання; з – заочна форма навчання;  

                  * – підготовка здійснюється лише на базі повної вищої освіти 
 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти станом на 01.10.2020 р. у базовому закладі 

НУБіП України становила 5184 особи (на 01.10.2019 р. – 4994 особи; 01.10.2018 р. – 4982 

особи; на 01.10.2017 р. – 4775 осіб; на 01.10.2016 р. – 4675 осіб (рис. 2.4). 
 

 
Рис. 2.4. Динаміка зміни кількості здобувачів вищої освіти  

у базовому закладі НУБіП України за роками 
 

У 2020 р. у базовому закладі НУБіП України навчалось 3550 (68 %) здобувачів вищої 

освіти за денною, 1634 (32 %) – за заочною формами навчання (у 2019 р. – 3257 (65 %), 1737 

(35 %), у 2018 р. – 3160 (63 %), 1822 (37 %),  у 2017 р. – 3021 (63 %), 1754 (37 %), у 2016 р. – 

2993 (64 %), 1676 (35,9 %), 6 осіб (0,1 %)) (табл. 2.47). 
 

Таблиця 2.47. Порівняльна характеристика  

кількості здобувачів вищої освіти за 2016-2020 рр. (базовий заклад університету) 
 

Роки 
Всього, 

осіб 

Кількості здобувачів вищої освіти за формами навчання, осіб (%) 

денна заочна екстернатна 

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 

2016 4675 2993 2296 697 1676 608 1068 6 

2017 4775 3021 2469 552 1754 562 1192 – 

2018 4982 3160 2454 706 1822 378 1444 – 

2019 4994 3257 2318 939 1737 339 1398 – 

2020 5184 3550 2259 1291 1634 240 1394 – 
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Прийом до магістратури в базовому закладі НУБіП України у 2020 р. становив 2563 

особи, з них на денну форму навчання було зараховано 1727 осіб (67%), на заочну – 836 осіб 

(33%); у 2019 р. становив 2317 осіб, з них на денну форму навчання було зараховано 1528 

осіб (66%), на заочну – 789 осіб (34%); у 2018 р. – 2684 особи, з них на денну форму 

навчання було зараховано 1690 осіб (63%), на заочну – 994 особи (37%); у 2017 р. – 2429 

осіб, з них на денну форму навчання було зараховано 1562 особи (64%), на заочну – 867 осіб 

(36%); у 2016 р. – 2488 осіб, з них на денну форму навчання було зараховано 1540 осіб (62%), 

на заочну – 948 осіб (38%) (табл. 2.48). 
 

Таблиця 2.48. Порівняльна характеристика прийому студентів та слухачів на програми 

підготовки магістрів за 2016-2020 рр. (базовий заклад університету) 
 

Роки 
Всього, 

осіб 

Обсяги прийому за формами навчання та фінансування, осіб 

денна заочна 

всього 

у т.ч. за 

держзамов-

ленням 

у т.ч. за 

умов 

договору 

всього 

у т.ч. за 

держзамов-

ленням 

у т.ч. за умов 

договору 

2016 2488 1540 1249 291 948 372 576 

2017 2429 1562 1277 285 867 209 658 

2018 2684 1690 1251 439 994 174 820 

2019 2317 1528 1061 467 789 155 634 

2020 2563 1727 1035 692 836 87 749 
 

Особливості підготовки магістрів у НУБіП України полягають у максимальному 

наближенні змісту освіти до майбутнього працевлаштування випускників. 

Підготовка магістрів у НУБіП України здійснюється за: 

– орієнтацією освітньої програми: освітньо-професійною та освітньо-науковою; 

 за освітніми програмами із можливістю перехресного вступу (із додатковим 
вступним випробуванням); 

 спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з освітньою програмою 
«Публічне управління та адміністрування». 

На освітньо-професійну програму (1,5 роки навчання (90 ЄКТС)) приймаються 

особи, які навчались та мають намір продовжувати навчання у межах обраної спеціальності 

для більш глибокої освітньої програми. Ці програми реалізуються з метою забезпечення 

виробничої наукоємної сфери висококваліфікованими фахівцями, які володіють 

інноваційними знаннями і здатні втілити їх у сучасні високоефективні технології. 

Підготовка магістрів освітньо-наукової програми (2 роки навчання (120 ЄКТС)) 

проходить виключно на кафедрах, які мають право на підготовку докторів філософії, 

достатнє фінансування на проведення дослідницьких робіт і досягли суттєвих успіхів у 

науково-дослідній роботі. Вступники повинні вільно володіти, як мінімум, однією з 

іноземних мов. Освітньо-наукова програма обов’язково включає дослідницьку (наукову) 

компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Підготовка магістрів за цією програмою передбачає продовження дослідницької 

діяльності за обраною спеціальністю на програмі підготовки доктора філософії в аспірантурі 

або в науковій установі. 

Особливою популярністю в університеті користуються освітні програми з 

можливостями перехресного вступу (із додатковим вступним випробуванням).  

У НУБіП України користується попитом освітня програма «Публічне управління та 

адміністрування», яка спрямована на підготовку фахівців для органів державної влади та 

місцевого самоврядування, здатних ефективно розвивати та впроваджувати надані їм знання 

у сфері державного регулювання на основі сучасного законодавства та інформаційних 

технологій. 

Вибіркові блоки (магістерські програми) освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів розроблялися відповідними факультетами (ННІ) та випусковими кафедрами, 
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затверджувалися вченою радою університету після відповідного розгляду на засіданнях 

вчених рад факультетів (ННІ) та навчально-методичної ради університету.  

Важливою особливістю вибіркових блоків (магістерських програм) 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.  

У цьому році у базовому закладі університету на освітні програми підготовки 

магістрів прийнято 2485 осіб на 60 освітньо-професійні програми та 78 осіб на 6 освітньо-

наукові програми (рис. 2.5, 2.6). 

 

Рис. 2.5. Динаміка кількості студентів (слухачів) магістратури освітньо-професійної і 

освітньо-наукової програм підготовки у базовому закладі НУБіП України за роками 
 

 

Рис. 2.6. Динаміка кількості спеціальностей (освітніх програм) освітньо-професійної і 

освітньо-наукової програм підготовки у базовому закладі НУБіП України за роками 
 

У жовтні 2020 року проведена акредитація освітньо-професійних програм підготовки 

магістрів «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Дорадництво», «Управління 

персоналом», «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві», «Соціально-психологічна 

реабілітація». 
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У 2020 році продовжується наповнення бази тем магістерських робіт денної форми 

навчання та сторінки магістра на сайті університету. Продовжується практика наскрізної 

тематики досліджень студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) другого року 

навчання із фаху, продовжуючи їх у випускних бакалаврських і магістерських роботах. 

Протягом 2020 р. проводились перевірки навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, які заплановані у 2020-2021 навчальному році на кафедрах відповідних 

факультетів/(ННІ) університету за спеціальностями, та організації освітнього процесу, 

проведення ЕКів, екзаменаційних сесій та відвідування занять здобувачами вищої освіти 

ОС «Магістр». Спільно з деканами факультетів/директорами ННІ здійснено перевірку та 

погодження навчальних планів підготовки ОС «Магістр» 2020 року вступу, графіків 

навчального процесу за спеціальностями та освітніми програмам на 2020-2021 навчальний 

рік. Контролювалась робота по написанню авторефератів студентами магістратури освітньо-

наукової програми підготовки. 

Організовано та проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти 4 та 2-3 (скорочений 

термін навчання) курсів програм підготовки бакалаврів щодо поширення інформації серед 

вступників до магістратури про всі можливі варіанти здобуття ОС «Магістр» та із 

представниками центру вивчення іноземних мов гуманітарно-педагогічного факультету та 

ознайомлення із матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти з метою вжиття 

необхідних заходів для успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для 

вступу до магістратури НУБіП України.  

У лютому 2020 р. проведено анкетування здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» 

4 та 2-3 (скорочений термін навчання) курсу щодо вступу до магістратури. Організовано 

проведення загальноуніверситетської конференції для студентів магістратури 2-го року 

навчання з метою представлення результатів досліджень у вигляді постерних презентацій.  

Спільно з деканами факультетів/директорами ННІ з метою забезпечення ефективного 

контролю за навчальною, науковою, інноваційною та виробничою діяльністю проведено дві 

атестації (травень та листопад 2020 р.) студентів і слухачів та попередній захист 

магістерських робіт на засіданнях випускових кафедр відповідних факультетів та ННІ. 

У 2020 році 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 червні 2020 року отримали Сертифікати про закінчення 

навчання з вивченням дисциплін англійською мовою 145 випускників бакалаврату та в 

грудні 2020 року – 15 випускників магістратури (табл. 2.49). 
 

Таблиця 2.49. Кількість виданих Сертифікатів і додатків до них випускникам 

бакалаврату та магістратури, які навчалися у групах із вивченням 

 окремих дисциплін англійською мовою 
 

Факультет 
Кількість виданих сертифікатів 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 2 3 4 5 6 

Ветеринарної медицини 13 20 24 9 15 

Економічний 75 60 41 33 25 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 51 75 54 40 58 

Аграрного менеджменту 24 32 27 42 17 

Інформаційних технологій 15 8 14 13 - 

Землевпорядкування 15 15 15 13 3 

Гуманітарно-педагогічний 7 10 9 13 15 

Агробіологічний - 11 10 22 13 

Юридичний - - 11 11 14 

Конструювання та дизайну - - - 9 - 

Всього 200 231 205 234 160 
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Протягом 2020 року були проведені два засідання та сформовані накази № 117 від 

14.02.2020 р., № 653 від 15.09.2020 р. «Про результати оцінки рівня знань з іноземної мови 

науково-педагогічних працівників». 

У 2020 році проводилася популяризація освітніх програм підготовки магістрів у 

НУБіП України: підготовлені до видання каталоги та буклети: інформаційний листок про всі 

можливі варіанти здобуття ОС «Магістр» у НУБіП України; Каталог навчальних планів і 

програм підготовки магістрів 2020-2021 н.р.; Master curricula and training programs 2020-2021 

academic year; Навчальні плани підготовки магістрів 2020 року вступу; Каталог освітніх 

програм підготовки магістрів на 2020-2021 н.р. (томи 1, 2, 3); Каталог вибіркових дисциплін 

освітніх програм підготовки магістрів на 2021-2022 н.р.  

 

2.1.5.5. Організація практичного навчання здобувачів вищої освіти 
 

Організація практичного навчання здобувачів вищої освіти у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України є складовою освітнього 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 здобувачів вищої освіти 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. 2.7). 
 

 
Рис. 2.7. Кількість баз практичного навчання  

у провідних аграрних підприємствах України 
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Відповідно до «Тимчасового порядку проведення практичного навчання у весняному 

семестрі 2019-2020 н.р. студентів НУБіП України в умовах карантину» та «Тимчасового 

порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. в НУБіП України в умовах 

карантину» навчальні та виробничі практики студентів університету проводились 

дистанційно. 

Базами для проведення практичного навчання студентів є: 

– 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.);  
– ВCП «Заліщицький фаховий коледж НУБіП України»; 

– ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»; 

– 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; 
– навчально-виробничі та навчально-науково-виробничі лабораторії, міжінститутські 

технологічні лабораторії; провідні господарства України, країн Західної Європи та США. 

Особливістю організації практичного навчання здобувачів вищої освіти університету 

є створення баз практичного навчання здобувачів вищої освіти, 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 тощо. Ці 

лабораторії є базою практичної підготовки фахівців в галузях рослинництва, тваринництва, 

переробки та зберігання продукції цих галузей, розведення тварин і риби, розробки методів 

діагностики та профілактики хвороб тварин, технологій ремонту, обслуговування й 

випробування сільськогосподарської техніки, лісознавства, деревообробної промисловості, 

мисливської справи та їх правового забезпечення, економіки, обліку, маркетингу і 

менеджменту в аграрній сфері виробництва тощо. 

З метою забезпечення практичної складової підготовки фахівців у 2019-2020 н.р. 

істотно зросла кількість угод між університетом та провідними підприємствами України, у 

т.ч. з підприємствами рад роботодавців НУБіП України, зросла кількість виробничих 

практик, які реалізуються на базі провідних підприємств України. Частка таких практик на 

сьогодні досягла 50 % від загального обсягу виробничих практик.  

Велика увага ректорату та навчального відділу приділяється забезпеченню 

навчальних лабораторій університету. Проведення зустрічей з керівництвом деканатів, 

кафедр, організація навчально-виробничих семінарів дає можливість зосередити зусилля та 

визначити шляхи покращення матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, зокрема 

продовження ініціативи створення навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторій 

спільно з провідними виробничими компаніями за прикладом вже існуючих з компаніями 

«АгріЛаб», КУН, Ельворті, Штіль та інші. У 2019 році проведено атестацію навчально-

педагогічних працівників базового закладу університету. З метою забезпечення реалізації 

лабораторних і практичних занять розроблено та затверджено навчально-методичною радою 

НУБіП України «Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних 

(навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України». 

В минулому році науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти 

університету традиційно на партнерських засадах взяли участь у підготовці та проведенні 

«Перших міжнародних днів поля в Україні», які були організовані Німецьким 

сільськогосподарським товариством, DLG Україна на базі Укр НДІПВТ ім Л. Погорілого. 

Слід відмітити активну участь НПП та студентів у інших заходах, організованих аграрними 

компаніями України та зарубіжжя. 



 

63 

ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство 

ім. О.В. Музиченка» є базовим господарством для проходження практик студентами таких 

факультетів/ННІ: ветеринарної медицини; механіко-технологічного; тваринництва та водних 

біоресурсів; енергетики, автоматики і енергозбереження; економічного; агробіологічного; 

захисту рослин, біотехнологій та екології; конструювання та дизайну та гуманітарно-

педагогічного факультету 

Протягом 2019-2020 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 навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка», що 

використовується студентами у навчальному процесі та при оформленні звітних документів 

та випускних бакалаврських та магістерських робіт.  

Базами практичного навчання здобувачів вищої освіти університету є навчальні, 

навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії, та виробничі об’єкти 

навчально-дослідних господарств де проводяться лабораторні й практичні заняття, 

навчальні, технологічні, науково-дослідні, переддипломні та інші практики, де вони мають 

можливість практично оволодіти вміннями і навичками технології ремонту 

сільськогосподарських машин і агрегатів, технічного обслуговування та зберігання машин, 

професійного випробування техніки, виробництва продукції рослинництва, виробництва 

кормів, оволодіти технологіями зберігання та застосування пестицидів, переробки продукції 

рослинництва, використання машин і обладнання з переробки зерна, виробництва продукції 

тваринництва, переробки молока, діагностики і профілактики хвороб тварин, нетрадиційних 

джерел енергії та біогазових установок, економіки і менеджменту, екологічного моніторингу 

та паспортизації об’єктів довкілля та ін.  

Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичну підготовку у ВП НУБіП 

України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка» у 2019-

2020 н.р. наведено у таблиці 2.50. 
 

Таблиця 2.50. Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання у 

ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство 

ім. О.В. Музиченка» у 2019-2020 н.р. 
 

Факультет/ННІ 

Кількість здобувачів вищої освіти у НДГ 

навчальна 

практика 

виробнича 

практика 

лабораторні 

заняття 
всього 

Агробіологічний 223 14 68 305 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 45 8 26 79 

Механіко-технологічний 93 7 61 161 

Конструювання та дизайну  54 1 52 107 

Енергетики, автоматики і енергозбереження 57 11 74 142 

Тваринництва та водних біоресурсів 92 24 118 234 

Ветеринарної медицини 137 21 97 255 

Економічний 71 4 29 104 

Аграрного менеджменту 63 3 47 113 

ВСЬОГО 835 93 572 1500 

 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» є базою навчальних практик 

для факультетів/ННІ: ветеринарної медицини; механіко-технологічного; тваринництва та 

водних біоресурсів; енергетики, автоматики і енергозбереження; економічного; 

агробіологічного; захисту рослин, біотехнологій та екології; конструювання та дизайну; 

лісового і садово-паркового господарства; гуманітарно-педагогічного. Його наукова база, 
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дослідні поля дозволяють вести наукові роботи як студентам на рівні розробки дипломних 

робіт, так і для аспірантських та докторантських наукових пошуків. Здобувачі вищої освіти 

успішно проходять практичне навчання у міжкафедральних лабораторіях: навчальна 

лабораторія технологічної наладки сільськогосподарських машин; навчально-науково-

виробнича лабораторія механізація виробничих процесів у тваринництві; навчально-науково-

виробнича лабораторія «Дослідне поле».  

Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання у ВП НУБіП 

України «Агрономічна дослідна станція» у 2019-2020 н.р. наведено у таблиці 2.51. 
 

Таблиця 2.51. Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання у  

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» у 2019-2020 н.р. 
 

Факультет/ННІ 

Кількість здобувачів вищої освіти у НДГ 

навчальна 

практика 

виробнича 

практика 

лабораторні 

заняття 
всього 

Агробіологічний 357 52 102 511 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 23 2 61 86 

Механіко-технологічний 42 14 32 88 

Конструювання та дизайну  51 2 61 114 

Енергетики, автоматики і 

енергозбереження 

25 3 28 56 

Тваринництва та водних біоресурсів 59 3 83 145 

Ветеринарної медицини 227 2 64 293 

Економічний 68 1 0 69 

ВСЬОГО 852 79 431 1362 

 

ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» є базою 

навчальних практик для здобувачів вищої освіти факультетів/ННІ: ветеринарної медицини; 

тваринництва та водних біоресурсів; механіко-технологічного, енергетики, автоматики і 

енергозбереження; агробіологічного; захисту рослин, біотехнологій та екології; 

економічного; аграрного менеджменту; конструювання та дизайну. Кількість здобувачів 

вищої освіти які пройшли практичну підготовку у ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель» у 2019-2020 н.р. наведено у таблиці 2.52. 
 

Таблиця 2.52. Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання у  

ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель»  у 2019-2020 н.р. 
 

Факультет/ННІ  

Кількість здобувачів вищої освіти у НДГ 

навчальна 

практика 

виробнича 

практика 

лабораторні 

заняття 
всього 

Агробіологічний 19 1 16 36 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 14 0 19 33 

Механіко-технологічний  23 1 0 24 

Конструювання та дизайну  18 1 0 19 

Енергетики, автоматики і енергозбереження 49 5 14 68 

Тваринництва та водних біоресурсів 64 5 34 103 

Ветеринарної медицини 41 2 22 65 

Економічний 24 1 0 25 

Аграрного менеджменту 21 2 0 23 

ВСЬОГО 273 18 105 396 
 

ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» є основною виробничою 

базою для здобувачів вищої освіти ННІ лісового і садово-паркового господарства, а також 

факультетів конструювання та дизайну; землевпорядкування. Вони проходять практичне 

навчання у таких навчально-виробничих лабораторіях: лісознавства і лісівництва; лісових 
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культур; механізації лісового господарства; обліку лісу; економіки та менеджменту лісового 

господарства; навчально-науково-виробниче мисливське господарство. 

Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання у ВП НУБіП 

України «Боярська лісова дослідна станція» у 2019-2020 н.р. наведено у таблиці 2.53. 
 

Таблиця 2.53. Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичне навчання  

у ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» у 2019-2020 н.р. 
 

Факультет/ННІ 

Кількість здобувачів вищої освіти у НДГ 

навчальна 

практика 

виробнича 

практика 

лабораторні 

заняття всього 

Конструювання та дизайну 48 4 - 52 

Землевпорядкування 159 2 - 161 

Лісового і садово-паркового господарства 374 3 187 564 

ВСЬОГО 581 9 187 777 
 

У господарстві ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» 

здійснювалось практичне навчання 118 здобувачів вищої освіти. Так, навчальну практику 

пройшли 71 особа факультету тваринництва та водних біоресурсів, виробничу 4 особи 

факультету ветеринарної медицини та 7 факультету тваринництва та водних біоресурсів. 

Лабораторні заняття – 82 особи факультету тваринництва та водних біоресурсів.  

У господарстві ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» практичне 

навчання пройшли 114 здобувачів вищої освіти базового закладу НУБіП України, у т.ч.: 

73 особи факультету землевпорядкування, 11 осіб гуманітарно-педагогічного факультету; 

30 осіб факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. 
 

Таблиця 2.54. Здобувачі вищої освіти, які пройшли практичне навчання  

у ВП НУБіП України в 2019-2020 н.р.  
(відповідно до «Тимчасового порядку проведення практичного навчання у весняному семестрі 2019-

2020 н.р. студентів НУБіП України в умовах карантину» практики проводились дистанційно) 
 

Бази  

практичної підготовки 

Навчаль-

ні 

практики 

Вироб-

ничі 

практики 

Лабора-

торні 

заняття 

Всього 

1 семестр 

2019-2020 

н.р. 

2 семестр 

2019-2020 н.р. 

(дистанційно) 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна 

станція» 

852 79 431 235 1127 

ВП НУБіП України «Велико-

снітинське НДГ ім О.В. 

Музиченка 

835 93 572 212 1288 

ВП НУБіП України «НДГ 

«Ворзель» 
273 18 105 - 396 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 
601 17 209 128 699 

ВСП «Немішаївський фаховий 

НУБіП України коледж» 
71 11 82 - 164 

ВСП «Боярський фаховий 

коледж НУБіП України» 
103 11 0 - 114 

Всього 2735 229 1399 575 3788  
 

Можливості баз практичного навчання одночасного прийому і розміщення здобувачів 

вищої освіти такі:  

– ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» – 100 осіб; 

– ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» – 110 осіб; 

– ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – 120 осіб; 

– ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» – 75 осіб. 
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З метою забезпечення умов для проведення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти базового закладу НУБіП України сформовано графік проведення практичного 

навчання у НДГ НУБіП України. Протягом осіннього семестру 2019-2020 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 2019-2020 н.р. проводились корегування графіку освітнього 

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 здобувачів вищої освіти під час 

проходження практик у виробничих процесах господарств згідно напряму підготовки 

(спеціальності). 

Заплановано постійне (протягом всього календарного року) перебування здобувачів 

вищої освіти технологічних факультетів/ННІ у навчально-дослідних господарствах  НУБіП 

України: тваринництва та водних біоресурсів; ветеринарної медицини; механіко-

технологічного; енергетики, автоматики і енергозбереження; конструювання та дизайну. 

Студенти агробіологічного факультету перебувають там протягом всього періоду ведення 

польових робіт. 
 

2.1.5.6. Заочне (дистанційне) навчання 
 

Освітній процес за заочною (дистанційною) формою навчання в Університеті 

здійснюється згідно із законами України та нормативно-правовими актами, які 

регламентують заочну (дистанційну) форму навчання. Освітній процес за заочною 

(дистанційною) формою навчання в університеті організовується протягом календарного 

року – під час лабораторно-екзаменаційних сесій і в міжсесійний період. Графік освітнього 

процесу складається на поточний навчальний рік. У графіку відображаються: лабораторно-

екзаменаційні сесії і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються. 

підготовка фахівців за заочною (дистанційною) формою навчання здійснюється у 

базовому закладі університету, відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України (2 

інститутах і 9 коледжах) і міжкафедральних навчальних лабораторіях у такій кількості:  

– освітній ступінь «Молодший спеціаліст» – 854 особи; 

– освітній ступінь «Бакалавр» –  2586 осіб;  

– освітній ступінь «Магістр» – 1634 особи. 

Кількість фахівців, які навчаються за заочною (дистанційною) формою навчання у 

базовому закладі університету, відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України за період з 

2019 по 2020 рр. мала тенденцію до зменшення. Кількість студентів заочної (дистанційної) 

форми навчання у базовому закладі університету станом на 01.10.2020 р. становить 3052 

особи (табл. 2.55), з яких 574 особи навчаються за рахунок державного бюджету, 2478 осіб – 

за умов договору. Частка студентів, які навчаються за умов договору, складає 81,2 %.  
 

Таблиця 2.55. Контингент здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

базового закладу університету станом на 01.10.2020 р. 
 

№ Спеціальність 
Державне 

замовлення 
Контракт Всього 

1 2 3 4 5 

1 Агрономія  85 234 319 

2 Садівництво і виноградарство 23 19 42 

3 Захист і карантин рослин 26 26 52 

4 Екологія 13 73 86 

5 Харчові технології 29 61 90 

6 Біотехнології та біоінженерія 6 50 56 

7 Геодезія та землеустрій 17 102 119 

8 Право - 263 263 
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1 2 3 4 5 

9 
Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва 
17 79 96 

10 Водні біоресурси та аквакультура 10 46 56 

11 Лісове господарство  58 130 188 

12 Садово-паркове господарство 15 94 109 

13 Деревообробні та меблеві технології - 22 22 

14 Галузеве машинобудування 39 26 65 

15 Будівництво та цивільна інженерія  17 31 48 

16 Агроінженерія 63 56 119 

17 Транспортні технології - 61 61 

18 Комп’ютерні науки та інформаційні технології - 16 16 

19 Комп’ютерна інженерія  - 3 3 

20 Економічна кібернетика - 3 3 

21 Інженерія програмного забезпечення - 15 15 

22 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
31 57 88 

23 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
3 12 15 

24 Економіка  5 107 112 

25 Облік і оподаткування 12 79 91 

26 Фінанси, банківська справа та страхування 5 65 70 

27 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 13 18 

28 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
 14 14 

29 Менеджмент  організацій і адміністрування 8 66 74 

30 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1 16 17 

31 
Управління інвестиційною діяльністю та 

міжнародними проектами 
2 14 16 

32 Адміністративний менеджмент 1 54 55 

33 Маркетинг 16 51 67 

34 Соціальна робота 24 55 79 

35 Філологія 4 92 96 

36 Менеджмент (Управління навчальним закладом) - 21 21 

37 Менеджмент (Управління персоналом) - 36 36 

38 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) 14 8 22 

39 Менеджмент (Дорадництво) 8 6 14 

40 Туризм  6 8 14 

41 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 4 33 37 

42 Публічне управління та адміністрування  - 153 153 

43 Психологія  - 70 70 

44                                                                                                                                                                                                                                                     Освітні педагогічні науки ( Педагогіка вищої школи) 4 31 35 

45 
Освітні педагогічні науки ( Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті) 
3 7 10 

Всього  574 2478 3052 
 

Підготовка фахівців у міжкафедральних навчальних лабораторіях здійснюється для 

випускників коледжів і технікумів за скороченим терміном навчання, на базі 

ОКР «Молодший спеціаліст». Така система підготовки дає можливість отримати вищу освіту 

за заочною (дистанційною) формою навчання сільській молоді, наблизити процес навчання 

студентів до місця їх роботи і проживання, вирішити проблеми зайнятості молоді в сільській 

місцевості.  

У 2020 році в міжкафедральних навчальних лабораторіях навчалося 1396 осіб (табл. 2.56). 
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Таблиця 2.56. Кількість здобувачів вищої освіти, які навчалися  в міжкафедральних 

навчальних лабораторіях станом на 01.10.2020 р. 
 

Назва міжкафедральної 

навчальної лабораторії 

Зараховано по роках 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Бобровицька 65 72 60 53 33 

Лубенська  55 58 63 55 32 

Малинська 61 51 43 71 36 

Мукачівська 92 94 83 83 78 

Таращанська 38 33 20 16 7 

Рівненська  13 40 46 55 

Бережанська   45 73 47 

Заліщицька     46 40 

Ірпінська    68 56 

Боярська     11 

Разом 311 321 354 511 395 
 

У порівнянні з минулим роком, в 2020 році кількість студентів, які вступили на 

перший курс заочної (дистанційної) форми скороченого терміну навчання до 

міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України, зменшилася з 511 осіб у 2019 р. 

до 395 осіб у 2020 р. Зросла кількість вступників у Рівненській (55 проти 46 осіб у 2019 р.) 

міжкафедральній навчальній лабораторії, проте у Бобровицькій, Лубенській, Малинській 

Таращанській, Мукачівській, Бережанській, Заліщицькій та Ірпінській лабораторіях кількість 

вступників зменшилась. Вперше здійснено набір студентів до Боярської міжкафедральної 

навчальної лабораторії. 

Науково-педагогічний персонал, який задіяний в освітній діяльності у 

міжкафедральних навчальних лабораторіях, в основному, з базового закладу (не менше 75 % 

НПП з науковим ступенем або науковим званням). У 2020 р. для забезпечення освітнього 

процесу у міжкафедральних навчальних лабораторіях було залучено 227 НПП. Крім НПП 

університету в освітній діяльності брали участь викладачі інститутів та коледжів, на базі 

яких розміщені міжкафедральні навчальні лабораторії.  

У кожній міжкафедральній навчальній лабораторії функціонують бібліотеки і 

читальні зали. Всі лабораторії мають комп'ютерні класи. Значна частина занять для 

здобувачів вищої освіти викладаються дистанційно через мережу Інтернет.  

Навчальні плани для студентів заочної (дистанційної) форми навчання ОС «Бакалавр» 

та ОС «Магістр» приведені до вимог освітньо-професійних програм або базових навчальних 

планів.  

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). 

 

2.1.5.7. Випуск і розподіл фахівців 
 

За звітний період в Університеті здійснено випуск фахівців ОС «Магістр» денної 

форми навчання – 1169 осіб, у т.ч. випускників-іноземців – 9 осіб, заочної форми навчання – 

829 осіб, у т.ч.  випускників-іноземців – 2 особи, випуски фахівців ОС «Бакалавр» денної 

форми навчання – 2154 особи, у т.ч.  випускників-іноземців – 6 осіб, заочної форми навчання 

– 840 осіб, у т.ч. випускників-іноземців – 4 особи. Видано 22 шт. дублікатів диплома. 

Студентських квитків видано 4440 шт. 

Динаміку випуску фахівців за 2016-2020 рр. у базовому закладі університету наведено 

у табл. 2.57. 
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Таблиця 2.57. Динаміка випуску фахівців за 2016-2020 рр. 
 

Рік закінчення 
ОС «Магістр» ОС «Бакалавр» 

Денна Заочна Денна Заочна 

2016 1459 729 2083+12 ін. 1092 + 5 ін 

2017 1444+4 ін. 761+1 ін. 1828+5 ін. 1040 + 1 ін. 

2018 1396+3 ін. 1249+2 ін. 1971+2 ін. 1005 + 9 ін.. 

2019 1348+6 ін. 1064 1716+7 ін. 1010 + 4 ін. 

2020 1169 (9 ін.) 829 (2 ін.) 2154 (6 ін.) 840 (4 ін.) 

 

Всього у 2020 р. випущено 4992 фахівця. Кількісні показники щодо випуску і 

розподілу фахівців у базовому закладі університету наведено у табл. 2.58-2.73. 
 

Таблиця 2.58. Випуск магістрів денної форми навчання 
 

Назва спеціальності Всього 

З них навчалися 
у т.ч. 

дипломи з 

відзнакою 

за держ. 

замовлен-

ням 

за 

контрак-

том 

1 2 3 4 5 

І півріччя 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

9 9  1 

208 Агроінженерія 10 10  4 

133 Галузеве машинобудування 10 10  3 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

14 14  4 

073 Менеджмент  10 10  2 

Разом за І півріччя 53 53  14 

ІІ півріччя 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

6 5 1 1 

274 Автомобільний транспорт 7 7  1 

201 Агрономія 95 76 19 15 

208 Агроінженерія 51 48 3 5 

192 Будівництво та цивільна інженерія 20 18 2 2 

162 Біотехнології та біоінженерія 30 24 6 13 

211 Ветеринарна медицина 102 30 72 9 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 18  18 1 

207 Водні біоресурси та аквакультура 17 14 3 8 

133 Галузеве машинобудування 36 21 15 8 

193 Геодезія та землеустрій 54 40 14 12 

187 Деревооброблювальні та меблеві 

технології 

4 4   

101 Екологія 39 (4 ін) 29 10 (4 ін) 13 

051 Економіка 27 26 1 7 

Інформаційні технології  15 12 3 5 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

57 50 7  

202 Захист і карантин рослин 33 29 4 15 

121 Інженерія програмного забезпечення 9 6 3  

122 Комп’ютерні науки 21 10 11 3 

123 Комп’ютерна інженерія 9 6 3 3 

205 Лісове господарство 29 28 1  
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1 2 3 4 5 

075 Маркетинг 21 15 6 6 

073 Менеджмент 76 (5 ін) 47 29 21 

Педагогіка 23 15 8 7 

ДВ 5 4 1 1 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

16 6 10 5 

071 Облік і оподаткування 53 52 1 7 

011 Освітні, педагогічні науки 33 21 12 10 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

6 4 2 3 

081 Право 17 12 5 3 

203 Садівництво та виноградарство 11 6 5 1 

206 Садово-паркове господарство 24 21 3  

231 Соціальна робота 14 11 3 7 

204 Технологія виробництва і переробки про-

дукції тваринництва 

50 42 8 9 

275 Транспортні технології 18 15 3 8 

035 Філологія 15 6 9 4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 31 26 5 7 

181 Харчові технології 24 22 2 7 

Разом за ІІ півріччя 1116 (9 ін) 808 308 227 

Всього 1169 (9 ін) 861 308 241 

 

Таблиця 2.59. Випуск магістрів заочної форми навчання 
 

Назва спеціальності Всього 

З них навчалися У т.ч. 

дипломи з 

відзнакою 
за держ. 

замовленням 

за 

контрактом 

1 2 3 4 5 

І півріччя 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

45 19 26 2 

193 Геодезія та землеустрій  37 6 31 1 

193 Геодезія та землеустрій(ДВ) 12  12 5 

205 Лісове господарство (ДВ) 16  16 1 

071 Облік і оподаткування(ДВ) 11  11 2 

206 Садово-паркове господарство(ДВ) 6  6 1 

Разом за І півріччя 127 25 102 12 

ІІ півріччя 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

3 2 1 2 

201 Агрономія 33 21 12 2 

208 Агроінженерія 30 23 7  

162 Біотехнології та біоінженерія 11 5 6 3 

192 Будівництво та цивільна інженерія 10 2 8  

207 Водні біоресурси та аквакультура 10 1 9 6 

133 Галузеве машинобудування 19 10 9 5 

187 Деревооброблювальні та меблеві 

технології 

4  4  

101 Екологія 41 7 34 12 

051 Економіка 14 4 10 9 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

36 13 23 2 

202 Захист і карантин рослин 15 6 9 3 
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1 2 3 4 5 

205 Лісове господарство  73 10 63  

075 Маркетинг 13 1 12 1 

073 Менеджмент 63 4 59 27 

ДВ 14  14 4 

Педагогіка 21  21 14 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

27 2 25 3 

071 Облік і оподаткування 14 5 9 2 

011 Освітні, педагогічні науки 20 6 14 6 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

7 1 6 5 

074 Публічне управління та 

адміністрування  

84  84 5 

081 Право 32 (2 ін)  32 (2 ін)  2 

203 Садівництво та виноградарство 6 2 4  

206 Садово-паркове господарство 11 3 8  

231 Соціальна робота 15 4 11 8 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

11 4 7 1 

275 Транспортні технології 16  16  

035 Філологія  22 2 20 5 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

9 3 6  

181 Харчові технології  18 5 13 5 

Разом за ІІ півріччя 702 (2 ін) 146 556 (2 ін) 132 

Всього 829 171 658  
 

Таблиця 2.60. Випуск бакалаврів денної форми навчання 
 

Назва спеціальності Всього Бюджет Контракт 
З 

відзнакою 

1 2 3 4 5 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

36 32 4 5 

208 Агроінженерія 145 131 14 2 

275 Транспортні технології 55 49 6 4 

201 Агрономія 175 151 24 15 

162 Біотехнологія та біоінженерія 32 24 8 10 

192 Будівництво та цивільна інженерія 47 (1 ін) 37 10 (1 ін) 2 

133 Галузеве машинобудування 51 41 10 3 

211 Ветеринарна медицина 212 130 82 6 

207 Водні біоресурси та аквакультура 45 31 14 4 

193 Геодезія та землеустрій 62 55 7 5 

205 Лісове господарство 100 89 11 4 

206 Садово-паркове господарство 41 36 5 5 

187 Деревооброблювальні та меблеві 

технології 

17 15 2 1 

101 Екологія 74 (1 ін) 62 12 (1 ін) 4 

051 Економіка 45 25 20 10 

051 Економіка (економічна кібернетика) 15 11 4 3 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

138 (1 ін) 125 13 (1 ін) 20 

202 Захисті карантин рослин 58 52 6 9 

121 Інженерія програмного забезпечення 48 32 16 6 

122 Комп’ютерні науки 23 16 7 3 
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1 2 3 4 5 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології  

29 23 6 3 

123 Комп’ютерна інженерія 39 33 6 3 

075 Маркетинг 28 (1 ін) 21 7 (1 ін) 7 

073 Менеджмент 58 34 24 9 

071 Облік і оподаткування 61 44 17 11 

081 Право 74 (1 ін) 29 45 (1 ін) 8 

203 Садівництво та виноградарство 21 17 4 2 

231 Соціальна робота 35 23 12 10 

015 Професійна освіта 41 27 14 9 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

141 127 14 21 

242 Туризм 13  13  

035 Філологія 40 (1 ін) 10 30 (1 ін) 6 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

72 42 30 15 

181 Харчові технології 83 61 22 15 

Всього 2154 (6 ін) 1635 519 (6 ін) 240 
 

Таблиця 2.61. Випуск бакалаврів заочної форми навчання 
 

Назва напряму/спеціальності підготовки Всього Бюджет Контракт 
З відзна-

кою 

1 2 3 4 4 

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

5  5  

208 Агроінженерія 40 9 31  

6.100102 Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 

8 2 6 2 

6.070101 Транспортні технології 5  5  

275 Транспортні технології 15  15  

6.090101 Агрономія  17  17  

201 Агрономія 23 5 18  

201 Агрономія (Бобровиця) 19  19 1 

201 Агрономія (Мукачево) 19  19 1 

6.090105 Захист рослин 9 6 3 1 

202 Захист і карантин рослин 5  5  

6.051401 Біотехнологія 12  12  

192 Будівництво та цивільна інженерія 7  7  

6.060101 Будівництво 2  2  

133 Галузеве машинобудування 11 5 6  

6.050503 Машинобудування 4 2 2  

6.090201 Водні біоресурси та аквакультура 6 2 4  

207 Водні біоресурси та аквакультура 3 2 1  

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій  4 2 2  

193 Геодезія та землеустрій 17  17  

187 Деревооброблювальні та меблеві технології 26  26  

6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокор-ня 

15 11 4  

6.030504 Економіка підприємства  17 1 16  

051 Економіка 4  4  

051 Економіка (Бобровиця) 11  11  

6.030502 Економічна кібернетика 6  6  

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

25  25 1 
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1 2 3 4 4 

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі 

10 5 5  

121 Інженерія програмного забезпечення 2  2  

122 Комп’ютерні науки  7  7  

123 Комп’ютерна інженерія 2  2  

205 Лісове господарство 20 14 6  

205 Лісове господарство(Лубни) 47  47  

205 Лісове господарство(Малин) 16  16  

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 12 2 10  

206 Садово-паркове господарство 21  21  

203 Садівництво та виноградарство 6 5 1  

6.030507 Маркетинг  4 (1 ін.) 2 2 (1 ін)  

075 Маркетинг 6  6  

6.030601 Менеджмент 5 3 2  

073 Менеджмент 35  35  

6.030509 Облік і аудит  6  6  

071 Облік і оподаткування 26  26  

071 Облік і оподаткування (Бобровиця) 8  8 1 

071 Облік і оподаткування (Мукачево) 23  23 2 

6.030401 Правознавство  23 (1 ін)  23 (1 ін) 3 

081 Право (Мукачево) 41  41 1 

6.010106 Соціальна педагогіка 8 5 3 1 

6.020303 Філологія 17 (1 ін)  17 (1 ін) 1 

6.090102 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

16 4 12  

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

17 5 12  

6.051701 Харчові технології та інженерія 3  3  

181 Харчові технології 14 5 9  

6.030508 Фінанси і кредит  10  10  

072 Фінанси, банківська справа і страхування 11  11  

072 Фінанси, банківська справа і 

страхування(Бобровиця) 

8  8  

072 Фінанси, банківська справа і 

страхування(Мукачево) 

6  6 1 

 765 (3 ін) 97 668 (3 ін) 16 

Перепідготовка     

6.030401 Правознавство (ДВ) 38  38 3 

6.090101 Агрономія (ДВ) 37 (1 ін)  37(1 ін)  

 75 (1 ін)  75(1 ін)  

Всього 840 (4 ін) 97 743 (4 ін) 19 
 

Таблиця 2.62. Динаміка змін середнього балу з дисциплін,  

що входять у додаток до диплома випускників, у 2016-2020 рр. 
 

Роки  

Форми навчання 

денна заочна 

бакалавр магістр бакалавр магістр 

1 2 3 4 5 

2016 4,0 4,2 3,8 4,0 

2017 4,2 4,4 4,1 4,2 

2018 4,2 4,4 4,0 4,2 

2019 4,1 4,4 4,0 4,2 

2020 4,2 4,3 3,8 4,2 
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Таблиця 2.63. Середній бал з дисциплін,  

що входять у додаток до диплома випускників 2020 р. (за 5-ти бальною шкалою) 
 

Спеціальність, напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми навчання) 

Форми навчання 

денна заочна 

бакалавр магістр бакалавр магістр 

1 2 3 4 5 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
4,1 4,3 3,4 4,0 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4,3 4,5 3,6 4,1 

Теплоенергетика 4,2 – – – 

Лісове господарство 3,95 4,12 3,6 3,8 

Садово-паркове господарство 4,22 4,17 4,1 3,9 

Деревообробні та меблеві технології 4,27 4,10 3,7 3,8 

Публічне управління та адміністрування – – – 4,4 

Туризм  4,2 – – – 

Маркетинг 4,5 – 3,7 – 

Менеджмент 4,5 4,6 3,8 – 

Агрономія 3,9 4,3 3,7 4,1 

Садівництво та виноградарство 3,9 4,1 3,8 3,9 

Ветеринарна медицина 4,1 4,4 – – 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 4,5 – – 

Економіка (Економіка підприємства) 4,1 4,31 3,88 4,18 

Економіка (Прикладна економіка) – 4,45 – – 

Фінанси, банківська справа та страхування 4,3 4,3 3,89 4,23 

Облік і оподаткування 4,12 4,05 3,79 4,12 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 4,33 – – 

Захист і карантин рослин 4,5 4,7 4,2 4,6 

Біотехнології та біоінженерія 4,7 4,9 4,3 4,7 

Екологія 4,5 4,7 4,0 4,8 

Геодезія та землеустрій 3,76 4,03 3,63 3,65 

Геодезія, картографія та землеустрій – – 3,74 – 

Економічна кібернетика 3,34 – – – 

Економіка (Економічна кібернетика) 3,80 4,06 – – 

Інженерія програмного забезпечення 3,89 3,73 4,01 – 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 3,55 – – – 

Комп'ютерні науки 3,93 3,60 3,29 – 

Комп'ютерна інженерія 3,72 4,11 3,59 – 

Соціальна робота 4,59 4,58 4,58 4,26 

Філологія (Англійська мова) 4,58 4,57 4,23 4,67 

Філологія (Німецька мова) 4,56 4,58 – 4,55 

Освітні, педагогічні науки 4,58 4,59 – 4,58 

Менеджмент – – – 4,62 

Галузеве машинобудування 3,92 4,06 3,75 4,31 

Будівництво та цивільна інженерія 4,07 4,17 3,69 3,95 

Агроінженерія 3,8 4,0 3,3 3,5 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
4,3 4,4 3,79 4,04 

Автомобільний транспорт – 4,5 – – 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
4,4 4,6 4,2 4,4 

Водні біоресурси та аквакультура 4,3 4,5 4,1 4,1 

Право  3,9 4,2 3,7 4,1 

Харчові технології 4,2 – 3,6 - 

Харчові технології (Технології зберігання, 

консервування та переробки м'яса) 
– 4,4 – 4,3 
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1 2 3 4 5 

Харчові технології (Технології зберігання та 

переробки водних біоресурсів) 
– 4,6 – - 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(Якість, стандартизація та сертифікація) 
– 4,4 – 4,4 

У середньому 4,2 4,3 3,8 4,2 
 

Таблиця 2.64. Динаміка кількості здобувачів вищої освіти, 

які отримали диплом з відзнакою у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

бакалавр магістр 
всього 

(2+3) 
бакалавр магістр 

всього 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 106 236 342 7 33 41 383 

2017 128 233 341 9 48 57 398 

2018 94 214 308 5 65 70 375 

2019 118 204 322 5 67 72 394 

2020 233 156 389 16 59 75 464 
 

Таблиця 2.65. Кількість здобувачів вищої освіти,  

які отримали диплом з відзнакою у 2020 р. 
 

Спеціальність, 

напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми 

навчання) 

Форми навчання 
Разом 

по денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
20 4 24 1 – 1 25 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
5 1 6 – – – 6 

Лісове господарство 4 – 4 – – – 4 

Садово-паркове господарство 5 5 10 – – – 10 

Деревообробні та меблеві технології 1 – 1 – – – 1 

Публічне управління та адміністрування – – – – 5 5 5 

Маркетинг 7 – 7 – – – 7 

Менеджмент 9 2 11 – – – 11 

Агрономія 13 12 25 2 – 2 27 

Садівництво та виноградарство 2 1 3 – – – 3 

Ветеринарна медицина 6 7 13 – – – 13 

Економіка (Економіка підприємства) 6 7 13 – 3 3 16 

Економіка (Прикладна економіка) – 2 2 – – – 2 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
15 7 22 1 – 1 23 

Облік і оподаткування 11 6 17 3 1 4 21 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
– 3 3 – 5 5 8 

Захист і карантин рослин 9 – 9 1 – 1 10 

Біотехнології та біоінженерія 10 7 17 – 3 3 20 

Екологія 4 5 9 – – – 9 

Геодезія та землеустрій 5 10 15 – 1 1 16 

Економіка (Економічна кібернетика) 3 4 7 – – – 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Інженерія програмного забезпечення 6 1 7 – – – 7 

Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології 
3 – 3 – – – 3 

Комп'ютерні науки 3 2 5 – – – 5 

Комп'ютерна інженерія 3 2 5 – – – 5 

Соціальна робота 10 – 10 1 – 1 11 

Професійна освіта (Аграрне виробницт-

во, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології) 

9 – 9 – – – 9 

Філологія 6 – 6 – – – 6 

Соціальна робота – 3 3 – – – 3 

Філологія (Англійська мова) – 4 4 1 3 4 8 

Філологія (Німецька мова) – 2 2 – – – 2 

Освітні, педагогічні науки – 5 5 – 10 10 15 

Менеджмент – 5 5 – 4 4 9 

Галузеве машинобудування 3 11 14 – 5 5 19 

Будівництво та цивільна інженерія 2 2 4 – – – 4 

Агроінженерія 2 4 6 2 1 3 9 

Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті) 
4 5 9 – – – 9 

Автомобільний транспорт – 2 2 – – – 2 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
20 5 25 – 4 4 29 

Водні біоресурси та аквакультура 4 7 11 – 3 3 14 

Право  8 – 8 4 – 4 12 

Харчові технології 15 – 15 – – – 15 

Харчові технології (Технології зберіган-

ня, консервування та переробки м'яса) 
– 3 3 – 3 3 6 

Харчові технології (Технології зберігання 

та переробки водних біоресурсів) 
– 5 5 – – – 5 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка (Якість, 

стандартизація та сертифікація) 

– 5 5 – 8 8 13 

Разом 233 156 389 16 59 75 464 
 

Таблиця 2.66. Динаміка кількості здобувачів вищої освіти, 

які виконали диплом на замовлення підприємств або отримали рекомендації  

ЕК на впровадження у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

бакалавр магістр 
всього 

(2+3) 
бакалавр магістр 

всього 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 543 428 971 276 296 572 1563 

2017 341 435 766 195 171 366 1172 

2018 500 434 934 256 233 489 1283 

2019 244 358 602 88 165 253 855 

2020 383 347 730 175 126 301 1031 
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Таблиця 2.67. Кількість здобувачів вищої освіти, які виконали диплом на замовлення 

підприємств або отримали рекомендації ЕК на впровадження у 2020 р. 
 

Спеціальність, напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми 

навчання) 

Форми навчання 
Разом 

по денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
– 2 2 – 3 3 5 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
– 1 1 – 1 1 2 

Лісове господарство 11 9 20 23 17 40 60 

Садово-паркове господарство 12 11 23 8 9 17 40 

Деревообробні та меблеві технології 23 7 30 16 2 18 48 

Маркетинг 21 – 21 5 – 5 26 

Менеджмент 43 8 51 15 – 15 66 

Агрономія 98 77 175 54 32 86 261 

Садівництво та виноградарство 11 14 25 3 5 8 33 

Ветеринарна медицина – 83 83 – – – 83 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 18 18 – – – 18 

Економіка (Економіка підприємства) 1 2 3 1 2 3 6 

Економіка (Прикладна економіка) – 1 1 – 1 1 2 

Фінанси, банківська справа та страхування – 4 4 – 1 1 5 

Облік і оподаткування – 4 4 2 3 5 9 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
– 1 1 – 2 2 3 

Захист і карантин рослин 3 – 3 6 – 6 9 

Економічна кібернетика – – – 4 – 4 4 

Економіка (Економічна кібернетика) 10 16 26 – – – 26 

Інженерія програмного забезпечення 32 6 38 1 – 1 39 

Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології 
19 – 19 – – – 19 

Комп'ютерні науки 15 21 36 3 – 3 39 

Комп'ютерна інженерія 27 6 33 1 – 1 34 

Галузеве машинобудування 4 10 14 2 4 6 20 

Будівництво та цивільна інженерія 4 7 11 3 5 8 19 

Агроінженерія – 2 2 – – – 2 

Транспортні технології (на 

автотранспорті) 
– 1 1 – – – 1 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
11 5 16 7 5 12 28 

Водні біоресурси та аквакультура 7 6 13 6 7 13 26 

Право  8 9 17 3 4 7 24 

Харчові технології 23 – 23 12 – 12 35 

Харчові технології (Технології зберігання, 

консервування та переробки м'яса) 
– 5 5 – 7 7 12 

Харчові технології (Технології зберігання та 

переробки водних біоресурсів) 
– 3 3 – – – 3 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка (Якість, стандартизація та 

сертифікація) 

– 8 8 – 16 16 24 

Разом 383 347 730 175 126 301 1031 
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Таблиця 2.68. Динаміка кількості здобувачів вищої освіти, які склали державний 

екзамен, захистили дипломний проект (роботу) на «4» і «5» у 2016-2020 рр. 
 

Роки 

Форми навчання Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

бакалавр магістр 
всього 

(2+3) 
бакалавр магістр 

всього 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 1300 756 2056 641 634 1275 3371 

2017 1344 1076 2420 756 652 1408 3858 

2018 1470 917 2387 663 638 1301 3658 

2019 1469 1007 2476 689 644 1333 3809 

2020 1849 615 2464 504 436 940 3404 
 

Таблиця 2.69. Кількість здобувачів вищої освіти, які склали державний екзамен, 

захистили дипломний проект (роботу) на «4» і «5» у 2020 р. 
 

Спеціальність, 

напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми 

навчання) 

Форми навчання 
Разом по 

денній і 

заочній 

формам 

(4+7) 

денна заочна 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(2
+

3
) 

б
а

к
а

л
а
в

р
 

м
а

гі
ст

р
 

в
сь

о
г
о
 

(5
+

6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
94 14 108 23 – 23 131 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
35 9 44 – – – 44 

Лісове господарство 68 – 68 15 – 15 83 

Садово-паркове господарство 37 – 37 17 – 17 54 

Деревообробні та меблеві технології 27 – 27 7 – 7 34 

Публічне управління та 

адміністрування 
– – – – 46 46 46 

Туризм  12 – 12 – – – 12 

Маркетинг 28 – 28 10 – 10 38 

Менеджмент 55 10 65 28 – 28 93 

Агрономія 153 78 231 44 28 72 303 

Садівництво та виноградарство 14 13 27 3 4 7 34 

Ветеринарна медицина 179 98 277 – – – 277 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
– 18 18 – – – 18 

Економіка (Економіка підприємства) 39 – 39 31 10 41 80 

Економіка (Прикладна економіка) – – – – 10 10 10 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
66 – 66 31 37 68 134 

Облік і оподаткування 57 – 57 60 32 92 149 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
– – – – 27 27 27 

Захист і карантин рослин 51 – 51 14 – 14 65 

Біотехнології та біоінженерія 32 – 32 15 – 15 47 

Екологія 63 – 63 8 – 8 71 

Геодезія та землеустрій 61 51 112 15 37 52 164 

Геодезія, картографія та землеустрій – – – 3 – 3 3 

Економічна кібернетика – – – 6 – 6 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Економіка (Економічна кібернетика) 15 22 37 – – – 37 

Інженерія програмного забезпечення 39 8 47 2 – 2 49 

Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології 
26 – 26 – – – 26 

Комп'ютерні науки 16 31 47 7 – 7 54 

Комп'ютерна інженерія 20 8 28 1 – 1 29 

Соціальна робота 30 – 30 5 5 10 40 

Філологія 45 – 45 4 20 24 69 

Професійна освіта (Аграрне вироб-

ництво, переробка сільськогосподарсь-

кої продукції та харчові технології) 

27 – 27 – – – 27 

Освітні, педагогічні науки – – – – 23 23 23 

Менеджмент – – – – 12 12 12 

Галузеве машинобудування 54 56 110 13 14 27 137 

Будівництво та цивільна інженерія 41 19 60 9 – 9 69 

Агроінженерія 122 43 165 40 31 71 236 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
48 18 66 19 8 27 93 

Автомобільний транспорт – 6 6 – – – 6 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
141 50 191 18 11 29 220 

Водні біоресурси та аквакультура 44 17 61 9 10 19 80 

Право  47 14 61 35 36 71 132 

Харчові технології 63 – 63 12 – 12 75 

Харчові технології (Технології 

зберігання, консервування та 

переробки м'яса) 

– 9 9 – 13 13 22 

Харчові технології (Технології зберіган-

ня та переробки водних біоресурсів) 
– 10 10 – – – 10 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка (Якість, 

стандартизація та сертифікація) 

– 13 13 – 22 22 35 

Разом 1849 615 2464 504 436 940 3404 
 

Таблиця 2.70. Динаміка кількості замовлень з виробництва на випускників 

денної форми навчання у 2016-2020 рр. 
 

Роки  Бакалавр Магістр Всього 

1 2 3 4 

2016 542 854 1396 

2017 521 757 1278 

2018 389 578 967 

2019 419 678 1097 

2020 412 531 943 
 

Таблиця 2.71. Кількість замовлень з виробництва на випускників 

денної форми навчання 2020 р. 
 

Спеціальність, напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми навчання) 
Бакалавр Магістр Всього 

1 2 3 4 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
40 50 90 

Лісове господарство 6 23 29 
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1 2 3 4 

Садово-паркове господарство 3 18 21 

Деревообробні та меблеві технології 31 7 38 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
15 5 20 

Маркетинг 3 – 3 

Менеджмент 8 

27  

(проект 

Агрокебети) 

35 

Агрономія 64 79 143 

Садівництво та виноградарство 7 11 18 

Ветеринарна медицина 72 102 174 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 18 18 

Захист і карантин рослин 9 – 9 

Економіка (Економічна кібернетика) 5 10 15 

Інженерія програмного забезпечення 11 4 15 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 6 – 6 

Комп'ютерні науки 3 12 15 

Комп'ютерна інженерія 5 4 9 

Галузеве машинобудування 4 8 12 

Будівництво та цивільна інженерія 3 7 10 

Агроінженерія 18 44 62 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
11 32 43 

Автомобільний транспорт – 5 5 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
13 15 28 

Водні біоресурси та аквакультура 12 6 18 

Право  31 14 45 

Харчові технології 32 – 32 

Харчові технології (Технології зберігання, 

консервування та переробки м'яса) 
– 10 10 

Харчові технології (Технології зберігання та 

переробки водних біоресурсів) 
– 8 8 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка (Якість, стандартизація та 

сертифікація) 

– 12 12 

Разом 412 531 943 

 

Таблиця 2.72. Динаміка кількості випускників денної форми навчання, 

працевлаштованих за фахом у 2016-2020 рр. 
 

Роки  Бакалавр Магістр Всього 

1 2 3 4 

2016 265 942 1207 

2017 286 811 1097 

2018 237 751 988 

2019 745 1031 1776 

2020 749 811 1560 
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Таблиця 2.73. Кількість випускників 2020 р. денної форми навчання,  

які працевлаштовані за фахом 
 

Спеціальність, напрям підготовки 

(для бакалаврів заочної форми навчання) 
Бакалавр Магістр Всього 

1 2 3 4 

Лісове господарство 8 29 37 

Садово-паркове господарство 3 21 24 

Деревообробні та меблеві технології 37 7 44 

Туризм 7 – 7 

Публічне управління та адміністрування – 40 40 

Маркетинг 7 – 7 

Менеджмент 15 8 23 

Агрономія 52 74 126 

Садівництво та виноградарство 7 11 18 

Ветеринарна медицина 72 102 174 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 18 18 

Економіка (Економіка підприємства) 18 17 35 

Економіка (Прикладна економіка) – 5 5 

Фінанси, банківська справа та страхування 31 24 55 

Облік і оподаткування 23 42 65 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 4 4 

Захист і карантин рослин 9 – 9 

Біотехнології та біоінженерія 20 – 20 

Екологія 12 – 12 

Геодезія та землеустрій 34 54 88 

Економічна кібернетика 5 – 5 

Економіка (Економічна кібернетика) 11 19 30 

Інженерія програмного забезпечення 28 9 37 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 19 – 19 

Комп'ютерні науки 18 26 44 

Комп'ютерна інженерія 25 10 35 

Соціальна робота 33 14 47 

Філологія 28 14 42 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології) 
38 – 38 

Освітні, педагогічні науки – 32 32 

Менеджмент – 22 22 

Галузеве машинобудування 7 55 62 

Будівництво та цивільна інженерія 5 18 23 

Агроінженерія 41 42 83 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 28 12 40 

Автомобільний транспорт – 5 5 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 17 12 29 

Водні біоресурси та аквакультура 10 8 18 

Право  43 21 64 

Харчові технології 38 – 38 

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та 

переробки м'яса) 
– 14 14 

Харчові технології (Технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів) 
– 10 10 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, 

стандартизація та сертифікація) 
– 12 12 

Разом 749 811 1560 
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2.1.5.8. Підготовка військових спеціалістів 
 

Кафедра військової підготовки має у своєму складі чотири предметно-методичні 

комісії (ПМК): ПМК №1 – тактичної і тактико-спеціальної підготовки; ПМК №2 – військово-

технічної підготовки; ПМК №3 – військово-спеціальної підготовки; ПМК №4 – підготовки 

фахівців ветеринарної медицини. Кафедра укомплектована НПП на 64 %, навчально-

допоміжним складом на 54 %. Навчальна та методична робота на кафедрі проводилась згідно  

плану. 

З 1 вересня 2020 р. на кафедрі військової підготовки за рахунок державного бюджету 

здійснювалась підготовка фахівців ветеринарної медицини для Збройних Сил України та 

інших військових формувань з спеціальності «Ветеринарна медицина»: 

– 1 рік навчання – 10 курсантів; 

– 2 рік навчання – 18 курсантів; 

– 3 рік навчання – 30 курсантів; 

– 4 рік навчання – 11 курсантів. 

– 1 рік навчання (магістри) – 7 курсантів. 

На кафедрі у 2020 році за кошти юридичних та фізичних осіб навчалось 569 осіб. 

Навчання студентів проводилося за 5 військово-обліковими спеціальностями: «Бойове 

застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів»; «Бойове 

застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів»; «Організація перевезень і 

управління на автомобільному транспорті»; «Організація експлуатації та ремонту 

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 технологій і технічних засобів навчання, 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. 

Методична підготовка була спрямована на удосконалення навчально-виховного 

процесу, підвищення якості навчання студентів та методичного рівня викладачів. На кафедрі 

проводилася робота з переробки методичної документації для підготовки офіцерів запасу з 

урахуванням стандартів НАТО та досвіду бойових дій в ООС.  

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 90 %. Військовою технікою, 

озброєнням, майном та навчальною літературою для підготовки здобувачів вищої освіти 

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. 

Річний бюджет кафедри військової підготовки за звітний 2020 рік становить 

8862300,00 грн. 

Пропозиції щодо покращення військової підготовки здобувачів вищої освіти: 

– для більш якісного проведення та виконання програми військової підготовки 

офіцерів запасу планувати та проводити, як один навчальний день на тиждень (методом 

«військового дня»); 



 

83 

– по можливості організувати у 2021 році проведення окремих практичних занять з 

студентами з виїздом до військових частин; 

– забезпечити мінімальне постачання кафедри паливно-мастильними матеріалами для 

польових виїздів; 

– обладнати 3 класи мультимедійними системами; 

– провести капітальний ремонт навчального класу № 54; 

– провести поточний ремонт навчальних класів № 49; 

– виділити два приміщення цокольного поверху під військово-технічне майно 

(навчальні класи); 

– виділити територію напроти приміщень цокольного поверху для навчальних 

майданчиків тактичної медицини, інженерної підготовки, фізичної підготовки (створення 

смуги перешкод). 
 

Таблиця 2.74. Укомплектування науково-педагогічними працівниками  

та навчально-допоміжним персоналом 
 

№ 

з/п 
Найменування підрозділів 

НПП НДП 

за штатом 
за 

списком 

за 

штатом 

за 

списком 

1. Науково-педагогічні працівники 28 18 - - 

2. Педагогічні працівники - - 3 1,5 

3. Навчально-допоміжний персонал - - 5 2,5 

4. Спеціалісти - - 16 7,5 

5. Робітники - - 3 3 

Всього: 28 18 27 14,5 
 

Таблиця 2.75. Укомплектованість елементами навчальної, матеріально-технічної бази 
 

№ пп Найменування техніки озброєння та інших об’єктів  Згідно з табелем У наявності 

1 2 3 4 

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 (учбовий) 15 15 

 - 9 мм пістолет ПМ (розрізний) 1 1 

 - 5,6 мм гвинтівка “ТОЗ-8 5 5 

 - 5,45 автомат АКС-74 (учбовий) 10 10 

 - 5,45 автомат АК-74 (учбовий) 30 30 

 -5,45 кулемет РПК-74 (учбовий) 4 4 

 -5,45 кулемет РПКС-74 (учбовий) 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 (учбовий) 3 3 

 -7,62 кулемет ПКТ (учбовий) 6 6 

 -7,62 кулемет ПКТ (бойовий на БМП-2) 1 1 

 - 7,62 мм гвинтівка СВД (учбова) з ПСО 1 1 
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1 2 3 4 

 -12,7 мм кулемет НСВТ (учбовий) 1 1 

 -12,7 мм кулемет НСВ (учбовий) 1 1 

 - 40 мм підствольний ГП-25 (учбовий) 3 3 

 - 14,5 мм кулемет КПВТ (учбовий) 2 2 

 26 мм сигнальний пістолет СПШ 4 4 

 АГС-17 (учбовий) 1 1 

 РПГ-7В (учбовий) з ПГО- 7 1 1 

 РПГ-7В (учбовий) 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 учбовій башні 4 4 

 73 мм гармата 2А28 «Гром» на БМП-1 2 2 

 апаратура управління ПТРК 9С428 (учбова) 1 1 

 30 мм гармата 2А42 (бойова на БМП-2) 1 1 

 30 мм гармата 2А42 (учбова на БМП-2) 1 1 

 ПУ 9П135М (бойова на БМП-2) 1 1 

 затвор учбовий 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 

 автошассі ЗІЛ 131 2 2 

 автошассі 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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2.1.5.9. Післядипломна освіта (освіта дорослих) 
 

Основною вимогою часу та невід’ємною складовою розвитку особистості стала 

неперервна освіта протягом життя, що є базисом конкурентоспроможності людини на ринку 

праці. З метою задоволення потреб у професійному та інтелектуальному розвитку в ННІ 

неперервної освіти і туризму НУБіП України організовано підвищення кваліфікації керівних 

працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників інших галузей та сфер; 

надання вищої освіти на базі раніше отриманого освітнього ступеня за іншою спеціальністю 

(так звана «друга вища»). 

Підвищення кваліфікації (у тому числі стажування) у 2020 році за державним 

замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб пройшло: 3264 фахівця та керівних 

кадрів аграрної та природоохоронної галузі, науково-педагогічних та педагогічних кадрів 

аграрних закладів вищої освіти, у т.ч. керівники і спеціалісти Держпродспоживслужби 

України – 678 осіб, Держрибагенства України – 153 особи, Держгеокадастру – 206 осіб, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників – 1516 осіб з дев’яти закладів вищої освіти 

та понад двадцять закладів фахової передвищої освіти. Крім того, ряд громадських об’єднань 

провели навчання своїх працівників за кошти фізичних і юридичних осіб на базі ННІ 

неперервної освіти і туризму. 

З метою забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників і 

співробітників НУБіП України спільно ННІ неперервної освіти і туризму та гуманітарно-

педагогічний факультет здійснили підвищення кваліфікації з ділової та професійної 

англійської мови (близько 30 осіб). У цілому до процесу підвищення кваліфікації залучено 

195 науково-педагогічних працівників, навчальне навантаження з підвищення кваліфікації 

становить 4520 годин. 

ННІ неперервної освіти і туризму реагує на професійні та суспільні потреби слухачів 

та постійно оновлює навчальні програми і навчально-тематичні плани курсів підвищення 

кваліфікації з метою забезпечення гнучкості освітнього процесу (в т.ч. інформаційно-

комунікаційні технології, питання інклюзивної освіти, сучасні технології виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, законодавчої бази питання санітарно-

ветеринарні тощо). 

Забезпечення адаптивності особистості до змін ринку праці забезпечує отримання 

додаткової освіти в ННІ неперервної освіти і туризму (на базі раніше отриманого освітнього 

ступеня «Бакалавр», «Магістр» або ОКР «Спеціаліст») за іншою спеціальністю. Підготовка 

2020 року здійснювалась за спеціальностями: «Лісове господарство», «Садово-паркове 

господарство», «Геодезія та землеустрій», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Право», 

«Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Публічне управління та адміністрування», 

«Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Управління інноваційною діяльністю» та 

«Дорадництво»). 

Унікальною пропозицією на ринку освітніх послуг України є підготовка 

(ОС «Магістр») за освітньо-професійною програмою «Дорадництво», а також подальша 

підтримка фахівців шляхом підвищення кваліфікації та стажування дорадників і експертів-

дорадників. На вище зазначених спеціальностях навчається 841 студент, 98 % з яких – за 

кошти фізичних (юридичних) осіб. 

З метою забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу та налагодження 

взаємозв’язків із стейкхолдерами ННІ неперервної освіти і туризму ініційовано укладання 

Університетом договорів та меморандумів про співробітництво (співпрацю) з провідними 

організаціями, установами, науковими та освітніми закладами, зокрема: Світовою 

Продовольчою Організацією ООН (ФАО) щодо проведення підвищення кваліфікації та 

навчання представників ветеринарних служб в рамках проекту ФАО-ЄБРР «Регіональний 

проект: Здоров’я тварин, безпека продуктів харчування та програми якості – Україна»; 

Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України; 

Кабінетом Міністрів України; Міністерством економіки, торгівлі та розвитку сільського 
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господарства України; Міністерством цифрової трансформації України; Державним 

агентством розвитку туризму України; Київською міською державною адміністрацією, 

Київською обласною державною адміністрацією, Одеським національним морським 

університетом. 
 

2.2. Виховна, спортивно-масова та соціальна робота 
 

Виховна робота в університеті проводиться за розроблено Програмою виховання 

студентів у НУБіП України «Громадянин, патріот, фахівець». Мета виховної роботи – 

формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й 

національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими 

духовними і моральними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм 

кращих надбань національної і світової культури, здатної до саморозвитку і 

самовдосконалення. Вона має забезпечувати залучення молоді до світової культури та 

загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності до інших точок зору, 

розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і 

віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими групами. Виховна 

робота була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу в 

університеті. 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню 

інтелектуального генофонду української нації, виховання духовної еліти завдання, що стоїть 

перед науково-педагогічним колективом університету на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців. 

Стрижнем усієї системи виховної роботи є національна ідея, яка відіграє роль 

об'єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення 

життєвої позиції людини, становлення як особистості, як громадянина своєї держави. 

Національний характер виховання полягає у формування молодої людини як громадянина 

України незалежно від її етнічної приналежності. 

Система виховної роботи складається з наступних інститутів виховної роботи: 

ректорату, вченої ради, ради з організації виховної діяльності, навчально-наукового центру 

виховної роботи і соціального розвитку, навчально-наукових інститутів, деканатів, 

заступників директорів/деканів з виховної роботи, кафедр, наставників, викладачів, 

студентського самоврядування університету/факультету, студентського містечка, 

студентських рад гуртожитків і активності власне самого здобувача вищої освіти, що, в свою 

чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість. 

У 2020 році розроблено і впроваджено в діяльність положення про раду з організації 

виховної діяльності, яка є дорадчим колегіальним органом, метою якого є створення 

належних умов для підвищення ефективності виховного процесу, всебічного і гармонійного 

розвитку студентів, формування в них свідомого патріотизму, високих моральних якостей, 

соціальної та професійної компетентності. Діяльність Ради спрямована на розвиток 

гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей і талантів 

студентів та працівників університету на основі збагачення загальнолюдськими цінностями 

національними культурами та нагромадженим науково-освітнім досвідом. Рада відповідає за 

моніторинг та контроль організації виховної роботи, вирішення основних питань діяльності 

Національного університету біоресурсів і природокористування України у виховному 

напрямку. Основною метою діяльності Ради є створення умов для всебічного розвитку та 

виховання особистості студента, удосконалення змістового й операційно-діяльнісного 

компонентів виховання студентської молоді Університеті. 

Організація виховної роботи здійснюється на принципах єдності навчання та 

виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах здійснюється двома 

основними шляхами – через навчальний процес і у поза навчальний час. 

Основну увагу у виховній роботі зі здобувачами вищої освіти під час навчального 

процесу мають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування, які 
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формують у студентів якості активного учасника політичного життя, суб'єкта 

державотворчого процесу. Це є найбільш визначена та регламентована частина виховного 

процесу, результат якої переважно залежить від знання та вміння наставників-викладачів. 

Більш складною є організація виховного процесу в позанавчальний час. Ця складність 

обумовлена об'єктивними і суб'єктивними чинниками, що мають значний вплив на кінцевий 

результат. Тому це не поодинокі заходи чи дія, а системна цілеспрямована робота, яка 

виконується через систему навчально-виховного процесу. 

Навчально-науковий центр виховної роботи та соціального розвитку організовує та 

здійснює координацію виховної роботи в університеті разом із кафедрою культурології, а 

саме: діяльністю колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, 

СТЕМів, кафедрою фізичного виховання, кафедрою військової підготовки та з заступниками 

директорів навчально-наукових інститутів/деканів факультету з виховної роботи, 

заступників керівників з виховної роботи відокремлених підрозділів, органами студентського 

самоврядування інститутів/факультетів, студентських рад гуртожитків, громадських 

організацій та об’єднань, музеїв, університетських видань, а також проведення громадсько-

політичних, національно-патріотичних, культурно-мистецьких виховних заходів в 

Університеті та за його межами, спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення 

виховної роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до цієї роботи деканів 

факультетів, заступників з виховної роботи, Студентського самоврядування, профкому 

студентів, студентського наукового товариства, студентів та кураторів. 

Щороку в університеті проводяться культурно-масові, спортивно-масові, військово-

патріотичні заходи, спартакіади, урочисте відкриття та закриття яких є справжнім справжнім 

святом для активної студентської молоді університету. 

В університеті ведеться значна робота з виховання у студентської молоді морально-

культурних якостей, національної свідомості, розвитку та пропаганди культури і мистецтва, 

здорового способу життя та фізичного загартування, розвитку творчих обдарувань студентів. 

Основними формами культурно-просвітницької роботи є проведення тематичних 

вечорів, різноманітних оглядів, конкурсів, театралізованих свят, вечорів-зустрічей з 

видатними людьми в рамках діяльності Університетської Школи лідера, урочистих академій, 

фестивалів, різноманітних обрядових заходів, вечорів відпочинку, дискотек, шоу-програм, 

відкритих кінотеатрів біля гуртожитків, робота наукових гуртків та колективів художньої 

самодіяльності, благодійні акції. 

Традиційними святами стали в університеті проведення урочистої посвяти 

першокурсників, огляд конкурсів «Пісенні баталії», «Краса НУБіП України», конкурсів на 

найкращу інтелектуальну групу, на найкращу пісенну групу, на найкращу спортивну групу 

та колективів художньої самодіяльності. Щорічно в університеті проводяться урочисті 

заходи присвячені державним святам: Дню незалежності, Дню конституції України, Дню 

української писемності і мови, Дню молоді, Дню спорту, Дню матері, Шевченківським дням 

та іншим. 

ННЦ виховної роботи та соціального розвитку організовує проведення науково- 

методичних семінарів для наставників академічних груп перших курсів, які дозволяють 

здійснювати заходи, застосувати педагогічні впливи та прийоми, спрямовані на формування 

колективу студентського курсу та групи. Слухачами науково-методичного семінару у 

поточному році стали понад 140 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 закладу вищої освіти, профілактиці негативних явищ у студентському 
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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 5,5 років. До виховної 

роботи було залучено 448 кураторів академічних груп із 67 кафедр, 151 куратор для роботи зі 

студентами у гуртожитках, 186 кураторів для роботи у групах, 20 вихователів для роботи у 

гуртожитках та 27 кураторів для роботи зі студентами-іноземцями. 

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, але умови пандемії 

Covid-19 змусили переглянути традиційні форми проведення виховної роботи і перейти до 

віртуалізації заходів виховного впливу.  

З метою виявлення обдарованої студентської молоді було використано онлайн анкету 

Google форми, що дозволило створити необхідні умови для всебічного розвитку їх творчих 

здібностей в університеті, викладачами кафедри культурології акцент організації роботу 

художніх колективів і гуртків, спортивних секцій та оздоровчих груп було зосереджено в 

онлайн режимі.  

ННЦ виховної роботи та соціального розвитку 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 гуртожитків проводили зі студентами-мешканцями лекції, семінари, 

тренінги, індивідуальну роботу щодо виховання здорового способу життя, профілактики 

асоціальних явищ, конкурси на визначення кращої кімнати, спортивні змагання, 

організовували оформлення стінгазет. 

Протягом року розроблено та видано нове Положення про порядок поселення 

(переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки у 

співпраці з адміністрацією студентського містечка НУБіП України на 2020-2021 н.р., 

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) молодих спеціалістів, 

працівників університету (у тому числі працівників гуртожитку) та сторонніх осіб, які 

співпрацюють із підрозділами університету, в гуртожитки студентського містечка НУБіП 

України на 2020-2021 н.р. Також розроблено санітарно-гігієнічні норми і правила 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку. 

Особлива увага приділяється позааудиторній роботі, що проводиться силами науково-

педагогічного колективу кафедри культурології, яка спрямована на виховання національно 

свідомої молоді, справжніх патріотів, які обізнані з історією та культурою свого народу і 

прагнуть примножувати здобутки незалежної України. Так 21 вересня 2020 року на стадіоні 

НУБіП України організовано і успішно проведено робочі зустрічі ректора «Посвята у 

студенти НУБіП», з урахуванням протиепідемічних заходів, у якому взяли участь солісти 

художніх колективів Університету: ансамбль бального танцю «Чарівність», хореографічний 

ансамбль «Сузір’я ритмів», мистецька студія «Сім сходинок», студія академічного, 

естрадного та джазового співу, студії естрадного співу «ВойтВойс», «Солоспів»,  

театралізована група студентів. 

Завдяки співпраці вдалося провести найбільш масові заходи протягом року, якими 

стали: конкурс «Краса НУБіП»; День державного прапору та День незалежності України, 

вручення погон випускникам військової кафедри університету. 

Було проведено творчі вечори та зустрічі: Щедрування у НУБіП України, конкурсно-

розважальна програма «Зимі з весною помиритись…», зустріч із письменником Василем 

Іваниною, новорічний творчий вечір-звіт АБТ «Чарівність», творча вітальня «Мельпомена 

сьогодні»; творча програма до Дня працівників освіти, святковий захід «Прийди, прийди, 

Весно!», творчий вечір «Shelepnytska Birthday Party», привітання з Днем працівників 
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сільського господарства «Свято хліба, поля і душі», виступ до 100-річного ювілею професора 

Бориса Драганова, «Пластичний тренінг. У світі тварин», фільм «Емоції», дебют 

першокурсника в народному студентському театрі «Березіль», «Натхнення час» – поетичний 

вечір В'ячеслава Крупки та Володимира Жеребка. 

Організовано проведення загальноуніверситетських заходів: концерти до Днів 

відкритих дверей у НУБіП України, конкурс «Краса НУБіП України-2020», Концерт з нагоди 

Міжнародного жіночого дня, мітинг-реквієм, присвячений Дню пам'яті героїв Небесної 

сотні, мітинг-реквієм, присвячений Дню пам'яті та примирення, «День Університету», 

тренінг «Школа першокурсника-2020», святковий концерт до Дня прапору та 28-ї річниці 

Дня незалежності України, творчий вечір Олега Криворота, презентація 8-ї збірки віршів, 

круглий стіл «Патріотизм і духовність», концерт, приурочений до Міжнародного дня 

працівників освіти, робоча зустріч ректора «Посвята у студенти НУБіП України», Захід до 76 

роковин визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, відеоконцерт до Дня 

українського козацтва. 

Організовано участь студентів та науково-педагогічних працівників у творчих 

вечорах за межами університету, які підвищують імідж університету: «Київські каштани 

2020», Відкриття нової інноваційної школи в Академії праці, Концерт-турнір до дня тренера 

в Академії праці, Участь у концерті Заслуженого артиста України Дмитра Андрійця в 

Шепетівці, в Плісках, в Чернігові, виступи на семінарі з Юрієм Батагеем, Виступ, збори з 

Мареком Косатим і Крістіною Мошенською, Презентація нового стилю «Американ смуз» в 

м. Києві, Профорієнтаційна робота під гаслом «Навчання це творчість», Підготовка та 

проведення конкурсу краси «Fashion life», Святковий вечір присвячений до «Helloyin» 

Академія праці і соціальних відносин, Святковий концерт «Барви осені» Академія праці і 

соціальних відносин, «Music Live Awards», Студентська республіка. 

У духовному житті студентської молоді важливого значення набуває відвідування 

музеїв – скарбниці історичних і мистецьких багатств народу. Всього за звітний період 

викладачами кафедри було організовано 30 відвідувань. 

В цьому році розповсюдження і вплив біологічно небезпечної пандемії Covid-19 

примусила нас змінити реальне відвідування музеїв на віртуальне відвідування. Реалізовано 

проект віртуальних 3D турів по музеям університету, України і Світу. Так за минулий 

навчальний рік студенти університету відвідали: музей Другої Світової 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.  

Велика увага приділялась дослідженням якості освіти, маркетинговим дослідженням і 

розробці маркетингових стратегій профорієнтаційних заходів в умовах пандемії Covid-19. 

Так відділом була вперше розроблена і впроваджена онлайн анкета яка враховувала всі 

спеціальності які є в університеті і це дало можливість майбутнім вступникам завчасно 

ознайомитись і обрати для себе ту спеціальність яка прийшлась до душі. І таких майбутніх 

абітурієнтів було – 4673 особи, за всі минулі роки такої кількості під час досліджень не 

спостерігалось. 
 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя 
 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя в університеті 

здійснюється ННЦ виховної роботи та соціального розвитку, кафедрою фізичного 

виховання, навчально-оздоровчо-спортивним центром, профспілковою організацією НУБіП 

України, профспілковою організацією студентів та аспірантів НУБіП України, шляхом 

залучення студентів, науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників 

університету до занять масовою фізичною культурою і спортом. 

Для здійснення цієї роботи, використовуються спортивні зали навчального корпусу 

№ 9 (спортивного корпусу), стадіон, спортивні кімнати у гуртожитках, спортивні 

http://nubip.edu.ua/node/12238
http://nubip.edu.ua/node/12238
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майданчики прилеглі до спортивного корпусу і гуртожитків, паркові і лісові масиви навколо 

спортивного корпусу і гуртожитків. Спортивні споруди використовуються у першій 

половині дня для проведення навчальних практичних занять зі студентами університету, у 

другій половині дня і вечірні години – для спортивних тренувань студентських збірних 

команд університету, оздоровчих занять студентів,  співробітників, мешканців 

Голосіївського району м. Києва. 

У 2020 році у зв’язку з пандемією Covid-19 викладачі кафедри фізичного виховання 

шукали і використовували нові форми проведення навчальних занять з фізичного виховання, 

оздоровчих і спортивних тренувань, участі у змаганнях у режимі on-line. 

Головними формами проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи у 2020 

році були: 

– практичні навчальні заняття з фізичного виховання студентів 1 і 2 курсів 
ОС «Бакалавр» – очні заняття на території спортивного корпусу НУБіП України і прилеглих 

паркових, лісових масивах; 

– on-line заняття з фізичного виховання студентів 1 і 2 курсів ОС «Бакалавр» на 

платформах ZOOM, E-learn; 

– on-line тренування заняття збірних команд університету на платформі ZOOM; 

– викладення на сайті кафедри фізичного виховання зразків виконання самостійної 
роботи (відеоролики виконання різних комплексів фізичних вправ) студентами 

ОС «Бакалавр», спортсменами збірних команд університету з різних видів спорту на 

сторінках сайту кафедри: навчальна робота, спортивні секції і оздоровчі групи; 

– навчально-тренувальні заняття студентів у збірних командах університету з різних 

видів спорту у позанавчальні години під керівництвом викладачів, відповідальних за 

підготовку збірних команд університету з різних видів спорту; 

– фізкультурно-оздоровчі заняття для усіх бажаючих (студентів, підлітків – 

мешканців Голосіївського району м. Києва, в якому розташовано університет) в 

абонементних групах навчально-оздоровчо-спортивного центру НУБіП України у вечірні 

години та вихідні дні під керівництвом фахівців кафедри фізичного виховання і осіб 

залучених з федерацій з різних видів спорту; 

– оздоровчі заняття науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників 

університету в оздоровчих групах з різних видів спорту (волейбол, баскетбол, бадмінтон, 

міні-футбол, теніс настільний) у вечірні години та вихідні дні; 

– проведення окремих спортивних заходів в університеті з нагоди визначних дат, 
змагання спартакіади «Здоров’я» серед науково-педагогічних, наукових працівників і 

співробітників структурних підрозділів НУБіП України (1 змагання – шахи). 

– направлення кращих спортсменів та спортивних команд університету на участь у 
районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях: 

– участь спортсменів і спортивних команд університету в on-line змаганнях 

(кросовий біг, спортивна аеробіка). 

У 2020 році кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт», вступили на навчання до гуманітарно-педагогічного факультету за цією 

спеціальністю 45 студентів. 

Усього у 2020 році усіма видами фізкультурно-масової і спортивної роботи було 

охоплено 3983 студенти. 

У 2020 році, у зв’язку з карантином, не проводилися факультативні заняття студентів 

у позанавчальний час (у вечірні години – у спортивному корпусі), заняття студентів у 

додаткових спортивних секціях (для студентів які не мають спортивної кваліфікації але 

бажали оволодіти засадами популярних серед молоді видів спорту – як у минулому році), 

змагання щорічної спартакіади студентів НУБіП України. 

У звітному році в університеті працювали з перервами у різні місяці 15 збірних 

команд студентів університету з різних видів спорту в яких займались 204 студенти 

(бакалаври, магістри, аспіранти), заняття проводилися 2-3-4 рази на тиждень. Тренувальні 

http://nubip.edu.ua/node/4220
http://nubip.edu.ua/node/4220
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заняття в спортивних приміщеннях і на відкритому повітрі проводилися з дотриманням 

студентами і викладачами вимог карантину. 
 

Таблиця 2.76. Кількість та спортивна кваліфікація студентів, які займалися у 

спортивних секціях з видів спорту у 2020 р. 
 

№ 
Спортивні секції, збірні команди 

університету з видів спорту 
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Викладач 

керівник секції, 

відповідальний 

за підготовку команди 

1.  Баскетбол (жінки) 12 х 12 - - 5 Євтушенко І.М. 

2.  Баскетбол (чоловіки) 12 12 х - - 2 Бринзак С.С. 

3.  Боротьба вільна, самбо, дзюдо 8 8 - 1   
Бурко С.В. 

4.  Бокс 6 6 - - - - 

5.  Волейбол (жінки) 12 х 12 - - 8 Мазур К.М. 

6.  Волейбол (чоловіки) 19 19 х - 3 4 Вишневський М.О. 

7.  Важка атлетика 24 13 11 1  2 3 
Береза Г.Ю., 

Безуглий Ю.Б. 

8.  Гирьовий спорт 16 13 3 - 1 6 Андріяш В.В. 

9.  Кіокушинкай карате та інші види к. 9 7 2 1 - 1 Вербицький С.О. 

10.  Легка атлетика 11 7 4 - - 3 Дубовік Р.Г. 

11.  Спортивна аеробіка, чирлідинг 12 - 12 - - - Крупко Н.В. 

12.  
Спортивне орієнтування, 

спортивна радіопеленгація 
10 5 5 3 1 - Пархоменко В.К. 

13.  Теніс настільний, збірна 10 6 4 - - 1 Чирва П.О. 

14.  
Футбол, футзал, пляжний футбол 

(чоловіки) 
28 28 х - - - 

Костенко М.П., 

Іллічов А.В. 

15.  Футзал, пляжний футбол (жінки) 15 х 15 1 - - 
Отрошко О.В.,  

Прохніч В.М. 

 Всього: 204 124 80 7 7 32 Х 
 

Кращі спортсмени збірних команд університету мають таку спортивну кваліфікацію: 

1 заслужений майстер спорту України (Олександра Пархоменко – радіоспорт), 1 майстер 

спорту України міжнародного класу (Олександр Свинаренко – кіокушинкай карате), 

6 майстрів спорту України (важка атлетика, карате, спортивне орієнтування, радіоспорт, 

пляжний футбол), 7 кандидатів у майстри спорту України (волейбол чоловіки, важка 

атлетика, гирьовий спорт, спортивне орієнтування, теніс настільний). В університеті також 

навчаються студенти, які займаються іншими видами спорту, мають високу спортивну 

кваліфікацію (звання, спортивні розряди), беруть участь у всеукраїнських і міжнародних 

змаганнях, включені до складу збірних команд України. 

Заняття зі збірними командами НУБіП України проводили 17 викладачів кафедри 

фізичного виховання, які мають такі тренерські і спортивні кваліфікації: 1 заслужений 

тренер України В’ячеслав Пархоменко (спортивне орієнтування); 1 тренер-викладач вищої 

категорії Юрій Безуглий (важка атлетика), 1 тренер-викладач першої категорії Ірина 

Євтушенко (баскетбол жінки), 1 тренер з тренерською ліцензією UEFA «В» Микола 

Костенко (футбол); 5 майстрів спорту України та СРСР міжнародного класу: Віталій 

Андріяш (гирьовий спорт), Ірина Євтушенко (баскетбол жінки), Сергій Вербицький 

(кіокушин карате), Микола Костенко (футбол чоловіки), Ріма Дубовік (легка атлетика); 4 

майстри спорту СРСР або України: Григорій Береза (важка атлетика), В’ячеслав Пархоменко 

(спортивне орієнтування, радіоспорт), Ксенія Мазур (волейбол жінки), Юрій Безуглий (важка 

атлетика). Викладачі, які працюють зі спортивними секціями університету, також 

залучаються до підготовки збірних команд України з різних видів спорту: тренерами збірної 
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команди України з пляжного футболу є Микола Костенко і Сергій Бурко, тренером збірної 

команди України з гирьового спорту є Віталій Андріяш, старшим тренером дорослої збірної 

команди України зі спортивної радіопеленгації є Олександра Пархоменко. 

Науково-педагогічні працівники і співробітники університету мають можливість 

займатись безкоштовно 2-3 рази на тиждень у буденні та вихідні дні в оздоровчих групах з 

ігрових видів спорту: волейбол, баскетбол, бадмінтон, міні-футбол, теніс настільний на 

відкритих ігрових майданчиках, в ігровій залі навчального корпусу № 9 (спортивний 

корпус). Час для їх занять надається у вільний від денних навчальних занять після розподілу 

часу між збірними командами студентів університету і часу для факультативних занять 

студентів ННІ, факультетів у другій половині дня. 

В університеті працює навчально-оздоровчо-спортивний центр НУБіП України 

(з 2002 року), який надає послуги з організації оздоровчої роботи у платних абонементних 

групах відповідно до затвердженого Положення. Оздоровчими заняттями в Центрі мають 

можливість займатись усі бажаючі: студенти, викладачі і співробітники університету, діти і 

дорослі, переважно мешканці Голосіївського району м. Києва. 

У зв’язку з карантином у 2020 році загальноуніверситетські змагання серед студентів 

не проводилися. Проведені лише окремі змагання з нагоди визначних дат: міжнародного дня 

студентів (удари по воротах на дальність і точність, листопад 2020, гра з футболу з нагоди 

відкриття футбольного майданчика з сучасним штучним покриттям, липень 2020). 

У 30-ій Спартакіаді «Здоров’я» НУБіП України серед наукових, науково-педагогічних 

працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України 2019-2020 навчального 

року проведені тільки змагання з шахів 24.02-5.03.2020, решта змагань не проводилися у 

зв’язку з початком карантину. 

Результати участі спортсменів НУБіП України з 2000 року підводяться у рейтингу зі 

спортивної майстерності НУБіП України з усіх видів спорту в усіх змаганнях. Результати 

виступів спортсменів НУБіП України на офіційних змаганнях внесених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік 

затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України. 
 

Участь у чемпіонатах світу і Європи: 

Пляжний футбол (чоловіки) 

Чемпіонат Європи з пляжного футболу Euro Winners Cup Nazare 2020 (2-5.09.2020 р., 

Португалія) 3 місце в складі збірної команди України Андрій Пашко, студент магістратури 1-

го року навчання механіко-технологічного факультету.  

Пляжний футбол (жінки) 

Кубок європейських чемпіонів з пляжного футболу серед жіночих команд (10-

15.09.2020 р., м. Назаре, Португалія) 1 місце в складі команди «Мрія 2006» Анастасія Терех, 

студентка магістратури гуманітарно-педагогічного факультету (виконала норматив 

«Майстер спорту України міжнародного класу»). 

Радіоспорт (спортивна радіопеленгація) 

13-й чемпіонат Європи (дорослі, юніори), спортивне радіоорієнтування (17-

20.09.2020 р., Болгарія). 

– 3, 3 місця в особистому заліку в категорії W19 (юніорки) Людмила Смик, студентка 

гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність журналістика, 2 курс 1 група; 

– 2, 3 місця в особистому заліку в категорії М20 (чоловіки, дорослі) Федір Карпович, 

студент факультету інформаційних технологій, спеціальність комп’ютерні науки, 2 курс 1 

група; 

– 1, 1, 2 місця в особистому заліку в категорії W20 (жінки, дорослі) Олександра 

Пархоменко, аспірант гуманітарно-педагогічного факультету, факультету інформаційних 

технологій; 

– 1, 2, 3 місця в особистому заліку в категорії М60 (чоловіки, ветерани) В’ячеслав 

Пархоменко, старший викладач кафедри фізичного виховання. 

 



 

93 

Участь у чемпіонатах і кубках України 
 

Баскетбол (жінки). Команда НУБіП України зайняла 2 місце у ХХІХ чемпіонаті 

України з баскетболу серед жіночих команд сезону 2019-2020 років. Вища ліга. І бере участь 

у ХХХ чемпіонаті сезону 2020-2021 років. 

Жіноча баскетбольна команда НУБіП України учасник: кубку України з баскетболу 

серед жіночих команд сезону 2019-2020 років (26.12.2019 р.-2.02.2020 р.); чемпіонату 

України з баскетболу серед молодіжних жіночих команд «Молодіжна ліга» сезону 2019-2020 

(26-27.02.2020 р.); ХІ чемпіонату України з баскетболу серед студентських команд 2020 року 

«Студентська баскетбольна ліга України» (СБЛУ), київський регіональний етап (перший з 

трьох етапів змагань). В рамках ХV літньої Універсіади України 13.02-14.03.2020 р.). 

Волейбол (чоловіки і жінки).  

Чемпіонат України з волейболу, друга ліга, серед чоловічих команд сезону 2019-

2020 рр. група «А», чоловіча збірна команда НУБіП України – зайняла 4 місце в групі. 

Жіноча збірна команда України – учасник чемпіонат України, перша ліга, першого 

етапу змагань (лютий 2020 р., м. Київ). 

Пляжний футбол.  

3 місце на чемпіонаті України з пляжного футболу серед жіночих команд (24-

26.08.2020 р., м. Одеса) в складі команди Альтернатива-НУБіП України зайняли троє 

спортсменів НУБіП України: Тетяна Сидоренко – студентка 2 курсу факультету 

ветеринарної медицини, Анастасія Терех, магістр 1-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Олена Отрошко, викладач кафедри фізичного виховання.  

1 місце в Кубку України з пляжного футболу серед команд ЗВО зайняла чоловіча 

збірна команда НУБіП України (9-11.09.2020 р., м. Київ). 

2 місце в Кубку України з пляжного футболу серед команд ЗВО зайняла жіноча збірна 

команда НУБіП України (9-11.09.2020 р., м. Київ). 

Бокс. 2 місце на чемпіонаті України з боксу серед юнаків зайняв Євгеній Іришин, 

студент 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність соціальна робота (10-

15.09.2020 р., м. Харків). 

Кік-боксінг. 3 місце на чемпіонаті України з кік-боксінгу серед юнаків зайняв 

Євгеній Іришин (27.10.2020 р., м. Одеса). 

Дзюдо. 9 місце на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків зайняв Олексій Малець, 

студент 3 курсу факультету землевпорядкування (14-15.10.2020 р., м. Запоріжжя). 

Фрі-файт. 2 місце на чемпіонаті України з боротьби серед юнаків зайняв Григорій 

Салманов, студент 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність соціальна 

робота (2.11.2020 р.). 

Легка атлетика.  

6 місце у метінні спису на зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань 

серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків зайняв Олександр Бочков, студент 4 курсу 

агробіологічного факультету (14-16.02.2020 р., м. Мукачеве). 

17 місце на чемпіонаті України  з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні зайняв 

Дмитро Доненко, студент 4 курсу агробіологічного факультету (20.02.2020 р., м. Суми). 

Сноубординг.  

2 місце на чемпіонаті України з сноубордингу серед юніорок зайняла Євгенія Зоря, 

студентка 2 курсу ННІ неперервної освіти і туризму, спеціальність публічне управління і 

адміністрування (6.02.2020 р., м. Буковель). 

1 місце на кубку України з сноубордингу серед дорослих зайняла Євгенія Зоря (2-

3.03.2020 р., м. Буковель), за цей результат Євгенії присвоїли спортивне звання майстер 

спорту України з сноубордингу. 

Стрільба з лука. Олександра Грабік, студентка 4 курсу факультету ветеринарної 

медицини зайняла 1 місце у стрільбі з блочного лука на чемпіонаті України в приміщенні з 

стрільби з лука (25-31.01.2020 р., м. Харків) і два 1 місця на чемпіонаті України зі стрільби з 

лука серед ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР та СК (29.07-3.08.2020 р., м. Львів). 
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Спортивне орієнтування. В чемпіонатах, кубках України зі спортивного 

орієнтування брали участь 4 спортсмени університету. Євгеній Бриндак, студент 4 курсу 

факультету конструювання та дизайну став чемпіоном України і переможцем кубку України 

в орієнтування бігом, дисципліна рогейн (6-7.08.2020 р., Полтавська обл.) і виконав норматив 

майстра спорту України зі спортивного орієнтування.  

Радіоспорт (спортивна радіопеленгація). На 4 чемпіонатах України з радіоспорту в 

розділах спортивна радіопеленгація, спортивне радіоорієнтування 4 спортсмени університету 

завоювали 39 призових місць: Людмила Смик, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Федір Карпович, студент 2 курсу факультету інформаційних технологій, 

Олександра Пархоменко, аспірант за спеціальністю теорія і методика навчання, В’ячеслав 

Пархоменко, ст. викладач кафедри фізичного виховання. 

Гирьовий спорт. 4 студентів університету стали призерами чемпіонату України з 

гирьового спорту серед студентів 2020 року (14-16.02.2020 р.): 2 місце зайняли Людмила 

Кузько, студентка 3 курсу факультету конструювання та дизайну, спеціальність галузеве 

машинобудування і Георгій Горцев, студент 1 курсу факультету інформаційних технологій, 

спеціальність комп’ютерні науки; 3 місця зайняли Артем Дерев’яник, студент 2 курсу 

агробіологічного факультету і Олександр Короткий, студент 1 курсу факультету 

ветеринарної медицини. Змагання проходили в ігровій залі навчального корпусу № 9. 

Участь у міських змаганнях 
 

Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація кожного навчального року 

проводить спортивні змагання серед збірних команд ЗВО району як серед студентів так і 

серед професорсько-викладацького складу, участь у змаганнях беруть 3-5 команд ЗВО 

Голосіївського району Києва. 

Змаганнях серед збірних команд студентів ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації, які 

розташовані на території Голосіївського району м. Києва у 2020 році не проводилися у 

зв’язку з карантином. 

Результати участі команд НПП НУБіП України у Спартакіаді серед команд 

професорсько-викладацького складу ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації, які розташовані на 

території Голосіївського району Києва 2019-2020 навчального року: 1 місце – волейбол 

(26.02.2020 р.); 2 місце – футзал (3.03.2020 р.). 

У 2020 році команди НУБіП України брали участь у змаганнях XV літньої 

Універсіади Києва в програмі V Спартакіади серед закладів вищої освіти м. Києва. Команди 

НУБіП України брали участь у змаганнях з наступних видів спорту: бокс (27-29.02.2020 р.); 

плавання (5.03.2020 р.), 94 очка – 11-ий результат з 11 команд; футзал чоловіки – 7 місце (за 

результатами чемпіонату ФАСК); футзал жінки – 5 місце (за результатами чемпіонату 

ФАСК); баскетбол (чоловіки і жінки); волейбол (чоловіки і жінки); футбол (чоловіки). 

Також студенти університету брали участь міських змаганнях і займали призові місця 

на чемпіонатах міста Києва серед студентів, кубках і чемпіонатах міста Києва серед 

дорослих і юніорів, інших турнірах з таких видів спорту: 

– важка атлетика: 19 студентів НУБіП України взяли участь у чемпіонаті Києва з 
важкої атлетики серед юнаків і юніорів (22.02.2020 р., м. Київ, НУБіП України), призерами 

змагань стали 11 студентів університету. 

– волейбол жінки – столична ліга з волейболу сезонів 2019-2020, 2020-2021 років, 2 

дивізіон; 

– волейбол чоловіки – столична ліга з волейболу сезонів 2019-2020, 2020-2021 років 

участь у змаганнях брали участь 2 команди НУБіП України у 3 дивізіоні в групі Е і в групі Д; 

– пляжний футбол жінки – чемпіонат Києва команда НУБіП України зайняла 1 місце; 

– пляжний футбол чоловіки – чемпіонат Києва команда НУБіП України зайняла 2 

місце; 

– спортивне орієнтування – чемпіонати Києві, відкриті турніри; 

– радіоспорт – чемпіонат Києва 14-15.11.2020 р., 3 студентів стали призерами 

змагань. 
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Щорічно наказами Міністерства молоді та спорту України за поданням національних 

федерацій з видів спорту затверджуються списки штатних команд України та списки збірних 

команд України з різних видів спорту. На 2020 рік до складу збірних команд України 

включені 16 спортсменів університету з 13 видів спорту (табл. 2.77, 2.78). 
 

Таблиця 2.77. Спортсмени НУБіП України затверджені наказами Мінмолодьспорту 

України до складу збірних команд України на 2020 рік 
 

№ Прізвище, ім’я Вид спорту 
ННІ/факультет, спеціальність,  

курс, група 

Літні олімпійські види спорту 

Основний склад збірної команди України на 2020 рік 

1.  Бондар Владислав Олегович, 

26.03.1998, МСУМК, ЗСУ 
Тхеквондо (ВТФ) 

Ветеринарної медицини, спеціальність 

ветеринарна медицина, 3 курс, 7 група 

Кандидати до збірної команди України на 2020 рік 

2.  Мартиненко Анна 

Олександрівна, 31.01.2001, І  
Баскетбол 

Гуманітарно-педагогічний, філ.англ, 2 

курс, 5 група 

3.  Онопрійчук Анна Андріївна, 

21.08.2001, І 
Баскетбол 

Тваринництва та водних біоресурсів, 2 

курс, 2 група 

4.  Малець Олексій Романович, 

15.05.2002, МСУ, ЗСУ 
Дзюдо 

Землевпорядкування, ЗВ, 2 курс, 1 

група 

5.  Потієнко Олександра 

Олександрівна, 11.05.2001, МСУ 

Кінний спорт 

(виїздка) 

Ветеринарної медицини, спеціальність 

ветеринарна медицина, 2 курс, 6 група 

6.  
Грабік Олександра 

Володимирівна, 24.01.2002, 

МСУ, Україна 

Стрільба з лука 

Ветеринарної медицини, спеціальність 

ветеринарна медицина, 3 курс, 6 група 

7.  Махно Єлизавета Федорівна, 

7.06.2002, МСУ, Україна 

Стрільба кульова 

(гвинтівка) 

Захисту рослин, екології та 

біотехнологій, біотехнологія та 

біоінженерія, 1 курс, 2 група 

Резерв збірної команди України (кадети, дівчата) на 2020 рік 

8.  Шкварок Олександр 

Віталійович, 5.02.2001, І 
Регбі 

Механіко-технологічний, 

агроінженерія, 2 курс, 1 група 

Зимові олімпійські види спорту  

Кандидати до збірної команди України на 2020-2021 рік 

9.  Зоря Євгенія Анатоліївна, 

29.06.2002, КМСУ 
Сноубординг 

ННІ неперервної освіти і туризму, 

2 курс 
 

Таблиця 2.78. Студенти НУБіП України – члени збірних команди України з 

неолімпійських видів спорту на 2020 рік 
 

№ Прізвище, ім’я Вид спорту 
ННІ/факультет, спеціальність,  

курс, група 

1 2 3 4 

Види спорту не включені до програми Олімпійських ігор і неолімпійські види спорту  

Члени збірної команди України на 2020 рік 

1.  Ратошнюк Віктор Вікторович, 

МСУМК 

Військово-спортивні 

багатоборства 

Агробіологічний, спеціальність 

агрономія, 3 курс 

2.  Карпович Федір Олександрович, 

МСУ, ТСОУ 

Радіоспорт (спортивна 

радіопеленгація) 

Інформаційних технологій, спеціаль-

ність комп’ютерні науки, 2 курс 

3.  Смик Людмила Ігорівна,  

МСУ, ТСОУ  

Гуманітарно-педагогічний, 

журналістика, 2 курс  

4.  Пархоменко Олександра 

В’ячеславівна, ЗМСУ, ТСОУ 

Аспірант, спеціальність теорія та 

методика навчання 

Кандидати до збірної команди України (юніори) на 2020 рік 

5.  Бриндак Євген Сергійович, 

КМСУ 

Спортивне 

орієнтування 

Конструювання та дизайну, ГМаш, 4 

курс, 2 група 
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1 2 3 4 

6.  Савенко Анастасія 

Володимирівна 
Кіокушинкай карате 

Захисту рослин, біотехнологій та 

екології, спеціальність біотехнологія 

та біоінженерія, магістратура 1 р.н. 

7.  Пашко Андрій Вікторович, МСУ Пляжний футбол 
Механіко-технологічний, магістратура 

1 р.н. 
 

Присвоєння спортивних звань 

Спортивне звання «Майстер спорту України з сноубордингу» присвоєно Євгенії 

Зорі (сноубординг), студентці 2-го курсу ННІ неперервної освіти і туризму, спеціальність 

Публічне управління та адміністрування.  

Подано до оформлення і знаходяться в роботі документи на присвоєння спортивного 

звання: майстер спорту України міжнародного класу з пляжного футболу Анастасії Терех, 

магістру 1 року навчання ННІ неперервної освіти і туризму; майстер спорту України зі 

спортивного орієнтування Євгенію Бриндаку, студенту 4 курсу факультету конструювання 

та дизайну. 

На спортивній базі НУБіП України у 2020 році проводилися змагання з таких 

видів спорту: 

Футболу: чемпіонат Футбольної асоціації студентів Києва (ФАСК), змагання входять 

до програми чемпіонату міста Києва з футболу серед команд ЗВО; чемпіонат України з 

футболу серед юніорів, перша ліга (U19). 

Волейболу: 29-ий чемпіонат України з волейболу, друга ліга, серед чоловічих команд 

сезону 2019-2020 рр. група «А»; 30-ий чемпіонат України з волейболу, друга ліга, серед 

чоловічих команд сезону 2020-2021 рр. група «Б»; чемпіонату України з волейболу, друга 

ліга, серед чоловічих команд сезону 2019-2020 рр. група «А»; чемпіонат України з волейболу 

(жінки), дівізіон Ж (лютий 2020 р.); Столична ліга з волейболу серед чоловічих команд 

сезону 2019-2020 рр.; Столична ліга з волейболу серед чоловічих команд сезону 2020-

2021 рр.; Столична ліга з волейболу серед жіночих команд сезону 2019-2020 рр.; Столична 

ліга з волейболу серед жіночих команд сезону 2020-2021 рр. 

Баскетболу: ХІ чемпіонат України з баскетболу серед жіночих студентських команд 

2020 року «Студентська баскетбольна ліга України» (СБЛУ), київський регіональний етап. 

Гирьовий спорт: чемпіонат України з гирьового спорту серед студентів 2020 року (14-

16.02.2020 р.). 

 

Студентське містечко НУБіП України 
 

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.  

У гуртожитках створені всі умови для плідного навчання: студенти готуються до 

занять у читальних залах в яких є вільний доступ до безкоштовного Wi-Fi. Проживання 

разом зі своїми одногрупниками також дає змогу поглиблювати процес пошуку знань. У 

кожній кімнаті гуртожитків та у всіх побутових приміщеннях розміщені інструкції з 

безпечного користування електро- та газовими плитами, затверджені керівництвом 

університету. 

Основними завданнями адміністрації студентського містечка є турбота про створення 

належних умов проживання в гуртожитках, регулярне оновлення матеріально-технічної бази, 

визначення основних напрямків економічного і соціального розвитку, організація роботи 

студентського містечка, вирішення питання вдосконалення його структури, підтримка в 

належному санітарно-технічному стані житлового фонду.  

В університеті налічується 14 гуртожитків, два з яких – готельного типу. Завідувачі 

гуртожитків, студентські ради гуртожитку разом з усіма мешканцями всіма силами 

намагаються організувати й облаштувати свій побут. 



 

97 

Для поселення студентів нового набору було підготовлено та відремонтовано 293 

кімнати, 8 з яких ще потребують встановлення металопластикових вікон.  

Кожного місяця проводяться заходи з дезінфекції, дезінсекції та дератизації в 

гуртожитках (також комплексно було проведено під час літніх канікул дератизацію та 

дезінсекцію в всіх кімнатах гуртожитків), а також прання білизни. За 2020 рік дезінфекції 

було проведено на суму 155555,00 грн., прання на суму 100000,00 грн.  

Силами меблевого цеху університету виготовлено близько 900 табуретів та близько 

200 кімнат гуртожитків облаштовано меблями.  

Для покращення соціально-побутових умов проживання, підготовки гуртожитків до 

поселення студентів на 2020-2021 навчальний рік силами студентських бригад, завідувачів 

гуртожитків, працівників студентського містечка було проведено косметичні ремонти в 

місцях загального користування, читальних залах, спортивних кімнатах, душових кімнатах, 

пофарбовано сходові клітки, а також здійснено ряд ремонтних робіт. 

На 2020-2021 н.р. до гуртожитків студентського містечка НУБіП України були 

поселені 991 співробітник разом з членами сімей, 32 сторонні особи разом з членами сімей та 

5953 студенти, 8 студентів іноземців підготовчого відділення та 62 аспіранта. 

Також протягом року до гуртожитків студентського містечка поселяються студенти 

заочної форми навчання, учасники різноманітних конференції, студенти які проходять 

підготовку на військовій кафедрі університету, слухачі курсів з підвищення кваліфікації. 

За час поселення на 2020-2021 навчальний рік працівниками паспортного столу 

студентського містечка зареєстровано 1466 студентів та співробітників. Знято з реєстрації 

1456 осіб. Видано 108 довідок. Кожного місяця проводять звірки з факультетами та 

інститутами про відрахування студентів і переведення на заочну форму навчання. Ведеться 

постійний моніторинг та контроль за зняттям з реєстрації осіб які закінчили навчання в 

університеті та/або не проживають в гуртожитках. Паспортисти співпрацюють з РВК 

Голосіївського району, Голосіївською адміністрацією, центром реєстрації виборців.  

Працівниками дирекції студентського містечка постійно ведуться перевірки з 

дотриманням Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, дотримання санітарно-

гігієнічних норм, моніторинг за проживанням студентів до відповідності поселених згідно 

наказів та постійний контроль за сплатою мешканців за проживання. 
 

Військово-патріотичне виховання студентів 
 

Військово-патріотичне виховання визначено складовою національно-патріотичного 

виховання, що в часи воєнної загрози стає пріоритетом. Військово-патріотичне виховання 

орієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, 

розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах 

України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними 

інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її 

безпеки від зовнішньої загрози. Військово-патріотичне виховання студентів університету 

проводилось з метою формування у них високих морально-патріотичних і психологічних 

якостей, необхідних для військової служби, прищеплення їм почуття особистої 

відповідальності за захист Батьківщини. Вирішення задач військово-патріотичного 

виховання в університеті здійснюється факультетами, кафедрами, громадськими 

організаціями в комплексі з іншими виховними заходами, передбаченими єдиним планом, 

що містить загальні цілі виховання студентів. 

Військово-патріотичне виховання — цілеспрямований, організований процес зміст 

якого у звітному періоді визначався: вивченням героїчної історії українського народу, його 

духовної спадщини, культури, національних традицій, символів, звичаїв, вірувань та побуту 

українців; вивченням студентами основ державної незалежності та суверенітету, ролі і місця 

Збройних Сил України, значення військової служби та військового обов’язку; вивченням 

історії формування і будівництва Збройних Сил України, історичних та духовних джерел 

національної військової організації; пропагандою життя і діяльності видатних державних, 

військових та громадських діячів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

98 

Основними завданнями військово-патріотичного виховання у звітному періоді 

були: виховання у студентів свідомого виконання свого громадянського обов’язку; 

формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів захищати українську 

державу; виховання морально-бойових якостей; формування у студентів ведучих мотивів до 

оволодіння військовими знаннями, високого рівня фізичної підготовки та витривалості; 

розвиток у студентів загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури 

міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота; 

удосконалення організації, форм і методів військово-патріотичного виховання студентів. 
 

Заходи військово-патріотичного виховання,  

які проводились з студентами у звітний період 

Заходи, що проводилися зі студентами до початку військової підготовки. 

Основна мета: Показати соціальну значущість військової діяльності по захисту 

Батьківщини. Виховання на кращих бойових та трудових традиціях українського народу. 

1. Ритуал посвячення в студенти. 
2. Проведення урочистих заходів, присвячених знаменним датам (Дня захисника 

України, Дня Збройних Сил України, Дня Перемоги, Дня визволення Києва, Дня визволення 

України). 

3. Пропаганда героїчної історії українського народу та Збройних Сил. Ознайомлення 
студентів з історією Університету, із участю його співробітників і студентів у героїчних 

подіях. 

4. Організація зустрічей з учасниками АТО (ООС), воїнами Збройних Сил України 
(які закінчили університет та кафедру військової підготовки) та учасниками Великої 

Вітчизняної війни. 

5. Роз'яснення студентам призначення військового блоку (НАТО). 
 

Заходи, що проводилися зі студентами в період першого року військової підготовки. 

Основна мета: Активізація військово-професійного напрямку особистості студентів, 

формування особистої зацікавленості в освоєнні військової професії, розвитку якостей, 

необхідних офіцеру запасу конкретної спеціальності. 

1. Проведення загальних зборів студентів, присвячених початку їх військової 

підготовки. 

2. Проведення бесід з студентами по Закону України «Про загальний військовий 

обов'язок» та іншим правовим положенням військового законодавства. 

3. Індивідуальні бесіди кураторами навчальних взводів з ціллю вивчення 

особистостей студентів. 

4. Організація зустрічей студентів з офіцерами-випускниками кафедри, відвідування 

військових частин та установ Міністерства оборони України. 

5. Вивчення положень загальновійськових статутів, показ їх ролі в вихованні 

військовослужбовців. 

6. Проведення конкурсів навчальних взводів по стройовій підготовці, стрільбі із 

стрілецької зброї . 

7. Аналіз індивідуальної активності студентів на заняттях по військовій підготовці і 

відображення сформованих якостей особистості в облікових картках і інших облікових 

документах. 

8. Участь у проведенні заходів присвячених визволенню Києва та України. 
 

Заходи, що проводилися зі студентами в період другого року військової підготовки. 

Основна мета: Накопичення досвіду статутних взаємовідношень студентів, 

формування колективізму, готовність до взаємодопомоги, пильності і військової дисципліни. 

Формування і розвиток якостей особистості, необхідних для виконання посадових 

обов'язків на офіцерських посадах по отриманій військовій спеціальності. Прищеплення 

командирських і методичних навичок. 

 



 

99 

1. Підготовка студентами рефератів, проведення доповідей, бесід на актуальні 

суспільно-політичні та військово-патріотичні теми. 

2. Організація роботи студентського військово-наукового гуртка, проведення 

семінарів по проблемам виховання. 

3. Проведення зустрічей студентів з ветеранами відповідних родів військ, виїзди у 

військові частини, установи, організація бесід про розвиток військової техніки і науки. 

4. Роз'яснення бойових можливостей і достоїнств військової техніки яку вивчають, 

перспективи її розвитку, відповідність сучасному науково-технічному рівню. 

5. Вдосконалення навичок статутних взаємовідносин на заняттях з військової 

підготовки. 

6. Проведення бесід по питанням моральних якостей офіцера. 

7. Проведення в навчальних взводах бесід з оцінкою рівня розвитку у кожного 

студента військово-професійних якостей. 

8. Заохочення в студентських взводах різних форм товариської взаємодопомоги і 

колективізму. 

9. Виховання у студентів пильності, вміння берегти державну таємницю і військову 

таємницю. 

10. Проведення військово-спортивних змагань по військово-прикладним видам 

спорту. 

14. Участь в організації на факультетах заходів, направлених на формування у 

студентів морально-політичних і професійних якостей, необхідних офіцерам запасу. 

15. Прищеплення навичок військових взаємовідносин у військовому колективі на 

польових і практичних заняттях. 

16. Індивідуальні бесіди із студентами по виявленню відношення до військової 

служби. 

17. Підведення підсумків виховної роботи і змагань в навчальних взводах. 
 

Заходи, що проводилися зі студентами в період підготовки та проведення навчального збору 

Основна мета: Зміцнення почуттів особистої відповідальності за захист Батьківщини, 

вдосконалення військово-професійних якостей, оцінка рівня виховання кожного студента і 

відображення цих оцінок в атестаційних матеріалах. 

1. Проведення бесід та інструктажу із студентами, які від'їжджають на навчальний 

збір, постановка виховних задач, роз'яснення специфіки їх вирішення у процесі зборів. 

Попередження грубих порушень дисципліни і надзвичайних подій. 

2. Проведення наради і других підготовчих заходів з викладацьким складом і 

студентським активом по організації и проведенню навчального збору студентів у військах. 

Проводи студентів на навчальні збори. 

3. Підготовка і проведення учасників зборів до військової присяги. 

4. Відвідування музеїв Бойової Слави, ознайомлення з бойовими традиціями 

військових частин у яких проводяться збори. 

5. Вивчення основних форм і методів суспільно-політичної роботи в підрозділах по 

забезпеченню бойової готовності до виконання задач бойової підготовки. 

6. Вдосконалення навичок по застосуванню військових статутів в повсякденному 

житті. 

7. Вивчення в умовах військ сутності і значення військової дисципліни. 

8. Ритуал посвячення в офіцери (вручення погон офіцера). 
 

2.3. Студентське самоврядування 
 

Студентська організація – це самоврядний орган, який є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування університету. Студентська організація НУБіП України 

включає в себе самоврядування базового закладу вищої освіти НУБіП України, 13 

регіональних закладів вищої освіти, студентські організації 13-ти факультетів та 3 ННІ, 

студентські ради 11 гуртожитків та клуби за інтересами.  
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З вересня 2020 року студентську організацію очолив студент факультету захисту 

рослин, біотехнологій та екології Дмитро Кушпій.  

Науковий відділ займається організацією та проведенням різних інтелектуальних 

заходів та конференцій, зокрема було проведено змагання з гри «Scrubble» серед студентів 

нашого університету. Також організували та провели інтелектуальні турнірні змагання під 

назвою «Що? Де? Коли?». 

Соціальний відділ займається організацією і проведенням соціально корисних проектів, 

спрямованих на підвищення самовиховання студентів. Традиційно провели таку акцію, як 

акція до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІД (за підтримки студентської ради 

Голосіївського району м. Києва). Окрім цього проводилися численні благодійні ярмарки для 

збору коштів: благодійний ярмарок для студента факультету інформаційних технологій, який 

потрапив у ДТП; на підтримку притулку для тварин «Best Friends». Проведена Благодійна 

вечеря на підтримку студента факультету конструювання та дизайну, який травмувався на 

змаганнях.  

Успішно функціонує Медіа-відділ. У 2020 році було оновлено веб-ресурси, за 

допомогою яких Студентська організація контактує та взаємодіє зі студентами. До Дня 

студента було проведено розіграш університетської атрибутики. До настання холодів 

успішно проводилися кінопокази під відкритим небом, на задньому дворику профілакторію 

(фільм студенти обирали самі шляхом голосування).  

З ініціативи заступника голови Студентської організації Коваля Євгенія, було 

започатковано новий проєкт «Студкуратори», який допомагатиме першокурсникам швидше 

адаптуватися до студентського життя, а також глибше вникнути в усі нюанси щодо 

навчання. Проведено онлайн захід під назвою «Дебют першокурсника», де студенти (під 

опікою студкураторів) показали себе як обдарована та талановита молодь.  

Культурно-масовий відділ активно просуває культуру у студентські маси, 

організовуючи різні онлайн заходи. З нагоди молодіжного свята Хелловіну, відділ 

організував загальноуніверситетський квест, до якого могли долучитися всі бажаючі.  

Було створено фан-клуб університету, що дало нам змогу показувати більш активну 

підтримку на різних спортивних змаганнях. Окрім уболівань на стадіоні, проводились виїзди 

аби команди мали підтримку і за межами університету. 

Найвищим органом управління Студентської організації є конференція за участю 

представників регіональних закладів вищої освіти, яка відбувається двічі на рік. Саме під час 

конференції 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 грудні, в ході якої було затверджено зміни у 

«Положенні про студентське самоврядування в університеті». Були затверджені пріоритетні 

напрями діяльності на наступний рік, обговорено проблеми та перспективи студентського 

самоврядування. 

Основні перспективні проекти Студентської організації: 

– сприяння покращенню умов проживання і відпочинку студентів НУБіП України; 
– розробка та реалізація проекту «Арт-простір»; 
– співпраця з радою роботодавців університету з метою сприяння працевлаштуванню 

випускників; 

– створення міжнародного відділу з метою сприяння міжнародній мобільності членів 
Студентської організації; 

– брати участь в проведенні соціологічних опитувань щодо проведення моніторингу 
оцінки якості надання освітніх послуг; 

– розробка пропозицій щодо додаткових критеріїв в перелік основних досягнень 
студентів у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та 

спортивній діяльності, що враховується для розрахунку додаткових балів при формування 

рейтингу успішності, з метою підвищення рівня зацікавленості студентів суспільним життям 
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власного закладу вищої освіти; 

– вільний доступ до інформації шляхом створення у соціальних месенджерах 
інформаційних каналів студентських організацій факультетів/ННІ; 

– розвиток проекту «Студентський виїзд» з метою ознайомлення з особливостями 
навчання та організації дозвілля студентів інших навчальних закладів України, а також 

ознайомлення з культурною спадщиною України та Європи; 

– вдосконалення системи заохочення та стимулювання активних студентів. 
 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

3.1. Науково-дослідна діяльність  
 

У звітному році зусилля науковців університету були спрямовані на проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок в області 

рослинництва, тваринництва, ветеринарії, харчових технологій, механізації, електрифікації, 

автоматизації, лісівництва, радіології, екології, землевпорядкування, інформатизації, 

економіки, педагогіки, правознавства тощо. 

Наукові дослідження вчених університету виконуються відповідно до Закону України 

від 11.07.2001 р. № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки із змінами»; 

Закону України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» із змінами; Закону України 

від 09.09.2010 р. № 2519-VI «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»; Закону України від 08.09.2011 р. № 3715-VІ «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» із змінами; Закону України від 

26.11.2015 р. № 848-VIII  «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року» із змінами; Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. № 397 «Деякі 

питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012-2016 роки» із змінами; Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.01.2018 р. № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України». 
Наукові дослідження в університеті 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. 
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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.  

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. 
 

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.  
 

3.1.1. Науковий потенціал, визнання досягнень вчених 
 

Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками 

здійснювали 1337 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 274 доктори наук і професори, 

855 кандидатів наук і доцентів (83% науково-педагогічних працівників мають наукові 

ступені і вчені звання), 138 наукових працівників. У виконанні досліджень також брали 

участь 11 докторантів, 441 аспірант, понад 50 працівників науково-дослідних станцій та 

навчально-дослідних господарств. До провадження наукової діяльності було залучено понад 

6000 студентів. 
 

Таблиця 3.1. Кількість НПП, задіяних у наукових дослідженнях 
 

Показник 
Роки  

2018 2019 2020 

Науково-педагогічні працівники: 1357 1367 1337 

     у т.ч.: доктори наук і професори 267 264 274 

                кандидати наук і доценти 860  883  855  

Наукові працівники 155 178 138 

Аспіранти 380 397 441 

Докторанти 23 14 11 
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Не зважаючи на складні умови сьогодення, пов’язані з карантином у державі і по 

всьому світу, науковці університету активно продовжують наукові дослідження, швидко 

реагуючи на нагальні проблеми і виклики. Коронавірус не став перешкодою для багатьох 

значних і цікавих подій у житті університету. 

Чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «ТОП-200 

Україна 2020» підтвердив високе місце нашого університету. За базовими, основними 

показниками НУБіП України продовжує залишатися в числі провідних, авторитетних 

університетів України і м. Києва, зокрема. 

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» та група експертів IREG Observatory on 

Academic Ranking and Excellence формує згаданий рейтинг за десятьма показниками із 

врахуванням суб’єктивності ваги окремих з них. За показником кількості стипендіатів 

Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених наш університет 

посів перше місце серед 200 університетів України. Інші місця теж високі, зокрема, за 

кількістю отриманих патентів – 5 місце, участю студентів у II турі Всеукраїнської олімпіади і 

конкурсів наукових робіт 2018/2019 – 7 місце, два 8 місця – за показниками представлення 

університету та популярності у Інтернет-просторі та участі у програмах Erasmus+ЄС. 

Разом з цим треба зазначити, що показник цьогорічного рейтингу – оцінка роботи 

науково-педагогічних працівників за Google Scolare Citations – не використовувався у 

попередні роки, а у цьому році з невідомих причин йому було надане лише 68 місце. При 

перерахунках тільки цього показника на середні для київських університетів бал НУБіП 

України був би значно вищий – 5 місце серед ЗВО України та 4 місце – в м. Київ. Також 

продовжує негативно впливати на наше рейтингове місце у «ТОП-200 Україна» середній 

конкурсний бал за заявами абітурієнтів-вступників – 76 місце. Саме ці два показники 

виявили найбільш негативний вплив і визначили для НУБіП України 14 місце у даному 

рейтингу. 

За показниками освітньої, наукової, організаційно-виховної та навчально-методичної 

діяльності у поточному році наш університет визнано Лідером вищої освіти України, а 

ректора С.М. Ніколаєнка відзначено Почесною грамотою. 

За версією роботодавців-членів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» в 

Рейтингу закладів вищої освіти (ЗВО) України переможцем було визнано НУБіП України, 

оскільки, студенти саме нашого університету є найкраще підготовленими на аграрному 

ринку праці. 

У січні у Верховній раді України відбувся круглий стіл з питань розвитку 

Національного природного парку Голосіївський. Були обговорені питання стосовно 

загального стану парку, діяльності суб'єктів господарювання та правопорядку, меж 

зазначеного парку, стану зелених насаджень, благоустрою та інфраструктури. Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, враховуючи його розміщення та 

наукову базу, був залучений до обговорення. Від університету до участі у круглому столі 

були запрошені голова товариства Лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, 

дендрології та лісової селекції Юрій Марчук та заступник директора ННІ лісового і садово-

паркового господарства, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Олександр 

Соваков. 

У квітні у формі вебінару було проведено Генеральну Асамблею Європейської 

асоціації університетів 2020. Для нашого університету цей захід став першим в його історії 

(НУБіП України приєднався до ЄАУ у 2019 році). Від університету участь у засіданні взяв 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку В.А. Ткачук. 

У цьому ж місяці відбулося онлайн-засідання Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій Верховної Ради України, на якому розглядались питання розширення академічної 

та фінансової автономії університетів, посилення наукової діяльності, організації роботи 

спеціалізованих вчених рад, формування державного замовлення тощо. До дискусії були 

запрошені ректори провідних вишів України, у тому числі ректор університету 

С.М. Ніколаєнко.  
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У червні НУБіП України з робочим візитом відвідав виконуючий обов’язки міністра 

освіти і науки Сергій Шкарлет. Він зустрівся з ректором Станіславом Ніколаєнком, 

проректорами, головою наглядової ради Миколою Томенком, ознайомився з навчальною, 

матеріально-технічною, науковою базою університету, відвідав лабораторії конярства і 

бджільництва, ботанічний сад тощо. Стосовно наукової діяльності університету були 

обговорені питання оголошення конкурсів наукових досліджень і розробок на 2021 рік, 

державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження наукової діяльності, 

продовження діяльності діючих спеціалізованих вчених рад та ін. 

Також у червні в онлайн-режимі за ініціативою Постійного представника ООН в 

Україні Оснат Лубрані відбулася презентація підготовленої експертами ООН та ФАО 

аналітичної довідки щодо земельної реформи. В обговоренні документу взяв участь 

завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин. У своєму виступі він 

відзначив принципову важливість проведення земельної децентралізації, яка повинна 

передбачати як надання можливості громадам здійснювати повноцінне управління 

публічними землями в межах своєї території, так і здійснювати просторове планування. 

На перше засідання Робочої групи Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування і Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося у червні 

у Верховній Раді України, як експерти у питаннях виникнення лісових пожеж та запобігання 

їх у майбутньому були запрошені професор кафедри лісівництва С.В. Зібцев та доцент 

кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Ю.М. Марчук. Члени Робочої групи 

заслухали і обговорили доповіді наших вчених, в яких були викладені основні положення 

звернення до Президента України щодо заходів у період надзвичайної пожежної небезпеки 

та концепція та модель Закону України «Про створення національної системи охорони 

ландшафтів від пожеж та професійної служби гасіння лісових пожеж». 

У червні відбувся завершальний етап Першого національного Форуму для об’єднаних 

територіальних громад у режимі онлайн, який здійснювався під патронатом Верховної Ради 

України. Проводився цей захід на базі юридичного журналу «Право України», куди були 

запрошені визнані фахівці з найбільш шанованих наукових та освітянських осередків країни. 

Спікером від нашого університету виступив завідувач кафедри аграрного, земельного та 

екологічного права Володимир Єрмоленко з доповіддю «Процедурні особливості та порядок 

передачі в оренду комунального майна за новим законодавством України» з подальшою 

відповіддю на запитання, що хвилюють органи місцевого самоврядування.  

У липні підписано Меморандум про співпрацю між Київською обласною державною 

адміністрацією, установою «Агенція регіонального розвитку Київської області», Асоціацією 

«Українська асоціація меблевиків» та Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України (ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра 

технологій та дизайну виробів з деревини). Метою Меморандуму є консолідація зусиль 

сторін, спрямована на формування кластеру «Меблевий кластер Київщини», для 

впровадження якісно нового рівня співробітництва між промисловими підприємствами з 

виготовлення меблів та виробів з деревини, їх постачальниками, а також вченими наукових 

установ та освітніх закладів для подальшого розвитку промислового, інноваційного, 

експортного потенціалу Київської області та створення інноваційної екосистеми регіону. 

Відповідно до плану наступним кроком є розробка Концепції створення Меблевого кластеру 

Київщини, проєкт якої буде розміщено на сайті департаменту економіки та цифровізації. 

За дорученням ректора Станіслава Ніколаєнка у серпні декан факультету 

землевпорядкування Тарас Євсюков і завідувач кафедри землевпорядного проектування 

Андрій Мартин долучилися до обговорення нової уніфікованої методики нормативної 

грошової оцінки земель у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Нарада відбулася під головуванням заступника міністра Тараса 

Висоцького та за участі голови Держгеокадастру Романа Лещенко. Андрій Мартин розповів 

учасникам наради про основні положення нової методики та ключові новели, що 

пропонується реалізувати у проєкті нормативного документу. Тарас Євсюков доповів про 
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попередні раунди громадського та професійного обговорення методики, що відбувалися за 

участі факультету землевпорядкування та ГО «Асоціація фахівців землеустрою України». 

У рамках міжнародного віртуального заходу «Європейські дні досліджень та 

інновацій» (рамкова програма досліджень та інновацій Horizon Europe) у вересні були 

проведені сесії «Посилення регіональних інновацій у Європі за допомогою Регіональної 

інноваційної схеми Європейського інституту інновацій та технологій (EIT RIS)»/Boosting 

Regional Innovation across Europe via the EIT RIS та «Підтримка інноваційного потенціалу 

закладів вищої освіти Європи»/Supporting the Innovation Capacity of Higher Education 

Institutions in Europe, в яких керівник НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство, 

морські дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України Л.Г. Калачнюк взяла участь за 

запрошенням оргкомітету заходів EIT. 

У вересні відбувся перший Всеукраїнський Форум рад молодих учених, організований 

Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Мета заходу − створення 

платформи для співпраці молодих вчених; налагодження діалогу між радами молодих 

вчених, органами влади та громадськості. Під час Форуму були представлені успішні кейси 

діяльності рад молодих учених. Серед них була робота Спілки молодих вчених 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Всеукраїнський 

Форум є новою сходинкою на шляху до створення міцної національної мережі рад молодих 

учених, а також всебічної підтримки та промоції діяльності молодих науковців України. 

У листопаді 2020 року під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства відбулося перше онлайн-засідання Ради з питань національної 

інфраструктури геопросторових даних, яка є консультативно-дорадчим органом Кабінету 

Міністрів України, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією 

державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. Згідно з 

розпорядженням віце-прем’єр-міністра України М. Федорова до складу Ради було включено 

завідувача кафедри землевпорядного проектування, доктора економічних наук Андрія 

Мартина, який є одним з провідних розробників профільного Закону України «Про 

Національну інфраструктуру геопросторових даних». 

У грудні т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет взяв участь у засіданні 

президії Асоціації працівників вищих аграрних закладів освіти «Агроосвіта», яке проходило 

на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України за участю 

першого заступника Комітету Верховної Ради освіти, науки та інновацій Олександра 

Лукашева та керівників інших вищих закладів освіти України. 

На засіданні йшлося про поточну роботу «Агроосвіти» за останній рік, питання 

функціонування аграрних навчальних закладів та шляхи розвитку в кризовий період. З 

метою підтримки вищої аграрної освіти було схвалено Стратегію розвитку 

агропромислового комплексу. Учасники засідання заслухали інформацію та зобов’язали 

президію Асоціації «Агроосвіта» узагальнити й подати відповідні рекомендації до МОН 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 

Колектив університету та особисто ректор Станіслав Ніколаєнко отримали подяку від 

Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Львівщини за допомогу у проведенні 

Першого всеукраїнського лісопромислового форуму. 

За результатами конкурсу 2020 року за напрямом Жан Моне, які оголосила Виконавча 

агенція з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії, 

два проєкти науковців нашого університету (з 38 по Україні) отримали фінансову підтримку: 

«Європейське екологічне, кліматичне та енергетичне право», «Європейська продовольча 

політика і право». Дослідження буде здійснювати колектив авторів під керівництвом 

професора Віктора Ладиченка. 

У 2020 році були проведені перші конкурси грантів Національного фонду досліджень 

України, серед переможців яких є два проєкти вчених нашого університету. У конкурсі 

НФДУ «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» (науковий напрям – біологія, 

медицина і аграрні науки) серед грантів, що отримають фінансування, є фундаментальне 
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дослідження «Закономірності впливу хронічного іонізуючого випромінювання на референтні 

організми рослин і тварин в екосистемах Чорнобильської зони відчуження», яким 

керуватиме кандидат біологічних наук Святослав Левчук. У конкурсі «Наука для безпеки 

людини та суспільства» серед відібраних грантів отримає фінансування робота 

«Целюлозоруйнуюча активність мікрофлори ґрунтів Українського Полісся в умовах 

радіоактивного забруднення та її участь у ґрунтоутворюючих процесах (включаючи 

пірогенно трансформовані ґрунти)», керівником якої є кандидат біологічних наук Микола 

Лазарєв.  

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження став учасником і співорганізатором 

Всеукраїнського онлайн-марафону «Перший тиждень енергоефективності та 

енергозбереження 2020», який проводився за ініціативи Громадської ради при Міністерстві 

розвитку громад та територій України у форматі відеоконференції. Одним з модераторів 

онлайн-марафону був директор інституту В.В. Каплун. У рамках 5-го дня онлайн-марафону 

відбулась панель «Відновлювана енергетика: глобальні виклики та перспективи для 

України». Учасниками вебінару були знані політики, фахівці та експерти, виступи яких стали 

роз'ясненням державної політики і світових трендів розвитку відновлюваної енергетики, 

особливостей становлення сегментів ринку електричної енергії в Україні, механізмів 

формування цін на електроенергію в умовах зростання частки відновлюваних джерел та ін. 

Вперше в українській історії вітчизняними вченими було розроблено комплекс 

новітніх методів дослідження стану і поетапного ребальзамування тіла всесвітньо відомого 

вченого − анатома і хірурга Миколи Івановича Пирогова. До складу Пироговської комісії з 

питань ребальзамування тіла М.І. Пирогова увійшов завідувач кафедри анатомії, гістології і 

патоморфології тварин, професор О.П. Мельник. Його досвід як вченого і великого фахівця в 

анатомічній музейній справі знадобився у проведенні цього процесу.  

Наукові співробітники УЛЯБП АПК продовжують ознайомлення з Програмою 

зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ), яка виконується в межах співпраці між Урядом 

України та Сполучених Штатів Америки. Так, кандидат ветеринарних наук Олександра 

Кеппл, доктор ветеринарних наук Олена Волосянко і кандидат біологічних наук Євген 

Деркач взяли участь у онлайн-семінарі «Менторська сесія з основ просторового аналізу і 

моделювання», організованого ПЗБЗ в межах концепції «Єдине здоров’я», який відбувся у 

травні 2020 р. Учасники опановували методи геоінформаційного аналізу, моніторингу, 

прогнозування, моделювання епідемій та епізоотій, шо набуло особливої актуальності в 

умовах оголошеної ВООЗ пандемії COVID-19. 

Протягом червня представники ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

відвідали з робочими візитами провідні енергетичні компанії − «Черкасиобленерго», 

«Волиньобленерго», «Рівнеобленерго», які очолюють випускники інституту Олег Самчук, 

Артем Мартинюк, Сергій Невмержицький. Основною метою зустрічей стало обговорення 

перспектив комплексної співпраці в освітній і науковій сферах, покращання матеріально-

технічної бази інституту, формування нових відносин з роботодавцями у рамках державно-

приватного партнерства. Також було обговорено проєкт реконструкції відкритого полігону 

інституту, розміщеного на прилеглій території біля навчального корпусу № 8, прийнято 

рішення щодо участі цих компаній у змістовному формуванні цього проєкту, наповненні 

його сучасним обладнанням, технологічними рішеннями мережевого і підстанційного 

обладнання. 

За проханням Луцької міської ради науковцями НУБіП України було проведено 

комплексне обстеження 200-літнього вікового історичного дерева «Лесин Ясен» у зв’язку з 

його критичним станом. Це дерево є символом старовинного Луцька та Історико-

культурного заповідника «Старий Луцьк», який об’єднує найвизначніші історичні будівлі 

Волині та займається їх збереженням. Була укладена угода про проведення робіт з 

обстеження, підготовки та розробки рекомендацій та експертного висновку щодо лікування 

та оздоровлення історичного дерева ясена. Був сформований колектив фахівців від кафедри 

ландшафтної архітектури та фітодизайну для виконання зазначених робіт на чолі з доцентом 
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цієї кафедри А.І. Кушніром, яким було розроблено пакет документів щодо лікування та 

оздоровлення «Лесиного Ясена» методами сучасної арбористики. 

У рамках реалізації проєкту спільно з Норвезьким університетом наук про життя 

(Norwegian University of Life Sciences) та кафедрою генетики, розведення та біотехнології 

тварин НУБіП України в ряді сучасних ферм з виробництва молока Київської, Чернігівської 

та Полтавської областей проводиться науково-дослідна робота, до якої залучені аспіранти та 

співробітники кафедри. Так, у ТОВ «Агрофірми «Колос» проводиться цілеспрямована 

робота із створення високопродуктивного стада української чорно-рябої молочної породи. 

Для оцінки плідників за якістю потомства та визначення племінної цінності корів стада 

здійснюється лінійна оцінка типу згідно з Міжнародними рекомендаціями з обліку 

продуктивності тварин (International Committee for Animal Recording). 

У ДП ДГ ім. Декабристів (Полтавська область, Миргородський район) проводиться 

робота з оцінки продуктивних ознак нащадків від схрещування корів айрширської породи з 

бугаями Норвезької червоної породи. Ще однією компанією, з якою здійснюється співпраця 

співробітниками кафедри, є Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Терезине», 

яке є унікальним господарством, де накопичено значний досвід використання роботів для 

доїння корів. Саме це господарство стало одним з перших в Україні, де почали 

використовувати системи добровільного доїння молочних корів.  

Аспірант кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин Олександр Салганський 

за рішенням Національного антарктичного центру Міністерства освіти і науки України став 

учасником у 25-ї української антарктичної експедиції на українській антарктичній станції 

«Академік Вернадський». Там Олександр проводить наукові дослідження у рамках 

виконання завдань антарктичної станції, а також збирає інформацію для своєї кандидатської 

дисертації, тема якої стосується біоморфології скелету та м’язів крила птахів, до яких, 

зокрема, належать і пінгвіни. 

Результати досліджень вчених університету гідно оцінені державою та науковою 

громадськістю. Так, на загальних зборах Національної академії аграрних наук, які відбулись 

15 жовтня 2020 р., науковці університету були обрані академіками НААН: д-р с.-г. наук, 

завідувач кафедри рослинництва С.М. Каленська та д-р вет. наук, професор 

А.Й. Мазуркевич; д-р вет. наук, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції 

АПК Ушкалов В.О. 

Член-кореспондентами НААН: д-р пед. наук, професор Ніколаєнко С.М.; д-р техн. 

наук, професор кафедри механіки Головач І.В.; д-р екон. наук, професор кафедри 

адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Забуранна Л.В.; д-р с.-

г. наук, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів Кривенок М.Я.; д-р юрид. 

наук, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Курило В.І.; д-р екон. наук, 

завідувач кафедри землевпорядного проектування Мартин А.Г.; д-р с.-г. наук, начальник 

науково-дослідної частини Отченашко В.В. 
 

3.1.2. Фінансування науково-дослідних робіт 
 

У 2020 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 

здійснювалось 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 607 наукових тем. З них за 

рахунок бюджетного фінансування – 61 тема (по 1 темі проводились фундаментальні 

дослідження, по 59 темах – прикладні дослідження, 1 тема виконувалась у Національному 

контактному пункті (видатки споживання); за замовленням Міністерства освіти і науки 

України – 5 тем. За договорами з окремими організаціями і господарствами виконувались 
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115 тем, 246 тем – в УЛЯБП АПК. За ініціативою кафедр (без фінансування) виконувались  

180 тем. 

У 2020 р. завершено 444 наукові теми, у т.ч. 17 тем, що фінансувались за кошти 

держбюджету (з них 16 – прикладні дослідження, 1 – фундаментальне дослідження); за 

замовленням Міністерства освіти і науки України – 5 тем; госпдоговірні – 104 теми, в 

УЛЯБП АПК – 245 тем, ініціативних – 73 теми. 

Разом по університету та відокремлених підрозділах НУБіП України у 2020 р. було 

профінансовано науково-дослідних робіт та договорів з надання послуг на суму 

54245,7  тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 38240,7 тис. грн; по спеціальному фонду –

16005,0 тис. грн. 

Кошти, передбачені Державним бюджетом України на виконання науково-дослідних 

робіт у сумі 29907,2 тис. грн. 

Інші надходження у сумі 115,0 тис. грн виплачені повністю (Національний 

контактний пункт). 

В УЛЯБП АПК надійшли кошти з Державного бюджету України (видатки 

споживання) на суму 8218,5 тис. грн. 

Міністерством освіти і науки України було заплановано науково-дослідних робіт на 

суму 1940,0 тис. грн, які виплачені повністю. 

Господарських договорів було заплановано на суму 6717,5 тис. грн, фактично 

надійшло 5511,3 тис. грн, перейшло з 2019 р. 1206,2 тис. грн. 

Договорів з надання послуг було заплановано на суму 2421,1 тис. грн, фактично 

надійшло 2421,1 тис. грн, у т.ч. по УЛЯБП АПК – 1985,1 тис. грн. 

Інших надходжень фактично надійшло на суму 4926,4 тис. грн, у т.ч. плата за наукові 

конференції і друкування статей – на суму 80,0 тис. грн, по УЛЯБП АПК – 4846,4 тис. грн за 

договором з Міністерством регіонального розвитку України. 
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3.1.3. Основні показники науково-дослідної роботи 
 

Наукові розробки вчених університету є вагомим внеском у напрямі інноваційної 

моделі розвитку університету, спрямованої на впровадження інтелектуальних інвестицій. 

За результатами наукових досліджень у звітному році: 

розроблено: 
- 43 нові та удосконалені елементи технологічних процесів та технологій; 

- 25 нових видів устаткування (пристроїв, вузлів машин, приладів робочих органів 

тощо); 

- 4 удосконалених рецептур харчових продуктів та  способів їх виробництва; 

- 3 живильні середовища для мікроклонального розмноження рослин; 

- 6 речовин, створених хімічним шляхом; 

- 4 препарати, рослинні та ветеринарні;  

- 6 штамів для виготовлення діагностичних (імунобіологічних) препаратів; 

- 1 поліфункціональний біопрепарат «Аверстім» для обробки рослин; 

- 1 премікс для курчат бройлерів; 

- 2 вогнезахисних засоби. 

отримано: 33 авторські свідоцтва на службовий науковий твір.  

сорти рослин, які передано в УІЕСР: пшениця м’яка (озима) «Кафедральна»; 

топінамбур «Родинний». 
 

Таблиця 3.3. Основні показники науково-дослідної роботи за 2018-2020 рр. 
 

Показник 
Роки  

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Науково-дослідних тем, всього 838 693 607 

у т.ч.:    

бюджетні 74 77 61 

МОН України 5 6 5 

Державний фонд фундаментальних досліджень 2 1 - 

госпдоговірні 103 114 115 

ініціативні 190 181 180 

УЛЯБП АПК 464 314 246 

Разом, тис. грн 52531,043 53746,99 54245,7 

Обсяг фінансування наукових досліджень, всього, тис. грн 27243,543 38635,79 39195,7 

у т.ч.:    

бюджетні 27134,543 30585,56 30022,2 

з них: фундаментальні дослідження 9292,543 6569,56 674,4 

прикладні наукові та науково-технічні розробки  16875,000 21287,0 29232,8 

капітальні видатки 967,000 2600,0 - 

інші надходження 109,000 129,0 115,0 

МОН України 2100,0 3030,0 1940,0 

Державний фонд фундаментальних досліджень 379,0 60,0 - 

госпдоговірні 4725,6 4425,95 6717,5 

за договорами на надання послуг 326,6 426,12 436,0 

інші надходження 512,0 108,16 80,0 

УЛЯБП АПК, всього, тис. грн 17244,3 15111,2 15050,0 

у т.ч.:    

 бюджет (видатки споживання) 7177,2 7608,4 8218,5 

 спецфонд 10067,1 7502,8 6831,5 

Отримання Державних премій України у галузі науки і 

техніки 
- 1 - 
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1 2 3 4 

Отримання молодими вченими державних премій, премій та 

грантів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

премій Національної та галузевих академій наук України 

13 16 17 

Чисельність працівників, що беруть участь у НДР, осіб 1436 1554 1475 

        з них:  докторів наук 278 280 290 

                    кандидатів наук 886 927 894 

Завершено тем науково-дослідних робіт (у т.ч. УЛЯБП АПК) 605 518 444 

Розроблено нові та удосконалені елементи  технологічних 

процесів 
179 121 43 

Створено сортів, гібридів і ліній сільськогосподарських 

культур 
6 2 - 

Передано сортів у Держсортовипробування 1 - 2 

Розроблено складових: живильних середовищ, консервів 

харчового напряму 
15 19 13 

Розроблено нових видів устаткування (конструкцій машин, 

приладів, робочих органів) 
80 75 25 

Створено речовин  хімічним шляхом  6 14 6 

Розглянуто та рекомендовано до тиражування рекомендацій: 23 24 22 

міністерствами і відомствами України 11 4 3 

місцевими сільськогосподарськими органами, проблемними 

вченими радами  науково-дослідних інститутів 
12 20 19 

Участь у виставках, всього 19 26 14 

у т. ч.: у міжнародних 19 26 14 

            у всеукраїнських - - - 

Наукові спеціальності, за якими здійснюється підготовка 

кандидатів і докторів наук 
34 34 35 

Підготовка наукових кадрів, всього 

з них: докторантів 

           аспірантів 

403 

23 

380 

411 

14 

397 

452 

11 

441 

Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій 20 20 20 

Захищено дисертацій у спецрадах університету, всього 99 99 52 

                          з них: докторських 6 20 18 

                                    кандидатських 93 79 33 

            доктора філософії   1 

Опубліковано:  монографій 205 176 246 

  довідників, словників, брошур 48 22 36 

  статей у наукових виданнях 2054 1470 1403 

статей у міжнародних виданнях 1067 506 720 

Фахові наукові видання 22 22 22 

Подано заявок на об’єкти права інтелектуальної власності 334 363 157 

Отримано позитивних рішень на ОПІВ 294 219 112 

Отримано патентів та свідоцтв на ОПІВ 404 364 159 

Укладено ліцензійних договорів на об’єкти інтелектуальної 

власності 
3 5 - 

Проведено семінарів, конференцій, всього 195 162 224 

у т. ч.: міжнародних 95 76 119 

 всеукраїнських 60 58 78 

            вузівських, обласних, районних 40 28 27 

Участь у конгресах, семінарах, з’їздах, симпозіумах, 

конференціях 
1645 1907 2187 
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3.1.4. Найважливіші результати досліджень за пріоритетними напрямами  
 

3.1.4.1. Гуманітарно-педагогічні науки 
 

Робота вчених гуманітарно-педагогічного факультету у звітному році була 

спрямована на виконання наукових досліджень за напрямами суспільних та гуманітарних 

наук, зокрема у галузі педагогіки, філології, соціології, історії, філософії, соціальної 

роботи та психології. 

Науковцями кафедри соціальної роботи та реабілітації завершені наукові 

дослідження щодо професійної підготовки соціальних педагогів/працівників до роботи з 

постраждалими від Чорнобильської катастрофи.  

Встановлено, що у якості базових показників професійної підготовки соціальних 

педагогів/працівників до роботи з населенням, постраждалим від Чорнобильської 

катастрофи вважаємо їх відповідність вимогам кейс-менеджменту, який має місце тоді, 

коли мова йде про старіння населення, поведінкове здоров’я, захист дитинства, 

інвалідність, навчання, працевлаштування, медичний догляд, міграцію, роботу з 

ветеранами, тобто тоді, коли показники цільової аудиторії – клієнтів – значно 

відрізняються. 

Основоположним у визначенні базових показників професійної підготовки 

соціальних педагогів/працівників до роботи з населенням, постраждалим від 

Чорнобильської катастрофи є дослідження цільової аудиторії, її сегментування за певними 

ознаками та виокремлення груп показників, що є визначальними для базових показників 

професійної підготовки соціальних педагогів/працівників. 

Обґрунтовано ключову постать соціального працівника в Україні як виконавця, 

управлінця, організатора процесу соціального захисту і підтримки людей. Виявлено 

феноменологію професійної освіти, педагогічні можливості у процесі фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників. Розроблено структурно-функціональну модель 

професійної підготовки соціальних працівників, що містить цільовий, змістовий, 

технологічний, методичний, організаційний складові. Практична реалізація науково-

методичного і технологічного забезпечення професійної підготовки соціальних 

працівників обумовлює поетапність та варіативність опанування майбутніми фахівцями 

соціальної сфери навчальних дисциплін професійного спрямування, необхідність 

вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу з урахуванням вихідних 

положень Болонської системи. Це дозволяє збагатити, модернізувати зміст соціально-

освітніх процесів, удосконалювати освітні технології підготовки сучасного соціального 

працівника. 

Висвітлено проблеми професійної підготовки соціальних працівників до 

здоров'язбереження чорнобильців. Особлива увага приділена здоров’язберігаючій 

діяльності в системі соціальної роботи. Обґрунтовано вимоги до соціального працівника, 

який здійснює діяльність зі здоров’язбереження чорнобильців; розкрито зміст підготовки 

майбутніх фахівців соціальної роботи до діяльності зі здоров’язбереження чорнобильців. 

Розроблено педагогічний проект змісту підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи 

до діяльності зі здоров’язбереження чорнобильців з відповідними критеріями 

ефективності. 

Розроблено: сучасну концепцію професійної підготовки соціальних 

педагогів/працівників до роботи з населенням, постраждалим від Чорнобильської 

катастрофи; методичну програму реабілітації постраждалих від техногенних катастроф. За 

результатами досліджень підготовлено 12 статей у Scopus, 2 – у Index Copernicus, 15 

статей у фахових виданнях, взято участь у 10 конференціях (науковий керівник д-р пед. 

наук, проф. Н.Т. Тверезовська, № 110/6-пр-2018). 

Науковцями кафедри управління та освітніх технологій продовжувались 

дослідження з ініціативної тематики щодо розвитку педагогічної майстерності викладача 

закладу вищої освіти в умовах освітніх трансформацій. 
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Здійснено аналіз тенденцій розвитку вищої освіти, визначено понятійно-

категоріальний апарат процесу підготовки соціальних працівників до педагогічної 

взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін, описано сучасний стан підготовки 

майбутніх  соціальних працівників у системі вищої освіти.  

Розглянуто зміст основних понять дослідження: «освіта», «навчальний заклад», 

«підготовка», «соціальний працівник», «готовність», «технологія», «інноваційні 

технології», «педагогічні технології», «інноваційні педагогічні технології», «взаємодія», 

«фахові дисципліни». 

Проаналізовано сучасний стан підготовки соціальних працівників у вітчизняних та 

зарубіжних закладах освіти. Зокрема у: Соціальній школі м. Бордо (Франція), 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Київському 

університеті імені Бориса Грінченка, Національному університеті «Львівська 

політехніка», Міжрегіональній академії управління персоналом, Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини, Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця, Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова, Житомирському державному університеті ім. Івана 

Франка, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, ДВНЗ «Університеті 

менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України» (науковий 

керівник д-р пед. наук, проф. Н.С. Журавська, ініціативна). 

На кафедрі педагогіки продовжувались наукові дослідження за ініціативною 

тематикою щодо теоретико-методичних основ навчально-виховної роботи у 

природоохоронних та аграрних закладах вищої освіти. 

У результаті цієї роботи були опрацьовані такі теми: формування лідерських 

якостей майбутніх фахівців АПК, національно-патріотичне виховання студентів в 

університетах наук про життя та навколишнє середовище, теоретико-методичні засади 

виховання особистості студента в аграрному вищому навчальному закладі, теоретичні 

аспекти використання наочності у навчанні майбутніх фахівців вищих аграрних 

навчальних закладів, формування професійно-педагогічної спрямованості студентів 

соціально-педагогічних освітніх програм, теорія і методика формування культури 

педагогічної взаємодії, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі, практико-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх 

викладачів закладів вищої освіти, професійне становлення фахівця в умовах закладу 

вищої освіти, підготовка майбутніх соціальних працівників і педагогів до формування 

навичок здорового способу життя Результатом виконання НДР стали такі наукові 

публікації:, підручники – 1, навчальні посібники – 1, статті у міжнародних 

наукометричних базах Scopus, Web of Science – 6, наукові статті у фахових виданнях – 18 

статті, перекладені на іноземні мови – 9, статті в інших міжнародних наукометричних 

базах – 3, тези доповідей – 13, методичні рекомендації – 20 (науковий керівник д-р пед. 

наук, доц. Р.В. Сопівник, ініціативна). 

Науковцями кафедри міжнародних відносин і суспільних наук продовжуються 

наукові дослідження за ініціативною тематикою у напрямі вивчення соціально-

економічного та суспільно-політичного розвитку України.  

На основі аналізу широкої джерельної бази здійснено її систематизацію; окреслено 

характерні тенденційні риси життєдіяльності українського суспільства в умовах 

політичних і соціальних трансформацій, обґрунтовано їх закономірність. 

На базі всебічного аналізу типового фактологічного матеріалу, нових законодавчих 

актів, розкрито роль аграрного сектору в соціально-економічному розвитку України, 

утвердженні української державності та розбудові громадянського суспільства. Період 

розвитку незалежної України дає змогу простежити основні тенденції формування і 

здійснення державної політики щодо зміни економічного ладу усіх сегментів аграрного 

сектору економіки, особливостей реформування у кожному із них. 

Результати досліджень знайшли відображення у 58 наукових публікаціях, у т.ч. 3 

монографіях, 4 розділах колективних монографій, 25 статтях (1 – у виданні, що 
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відноситься до наукометричної бази Scopus, 3 – WoS, 7 – Index Coprnicus). Взято участь у 

18 міжнародних та всеукраїнських конференціях, за результатами яких опублікована 291 

теза, 251 з яких у співавторстві зі студентами. 

Наукову інформацію щодо проведених досліджень використовують викладачі 

кафедри у ході навчального процесу: лекційних та семінарських заняттях, науково-

тематичних, студентській науково-практичній інтернет-конференції на базі гуманітарно-

педагогічного факультету «Український конституціоналізм: історія і сучасність» 

(16 квітня 2020 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Польща: 

стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» (14-15 травня 2020 р.).  

Завершується робота над кандидатською дисертацією «Історія міжнародних 

зав’язків України з Польщею (1918-1939 рр.)» (Пилипенко Л.Л.), докторською 

дисертацією: «Сільськогосподарська освіта в Україні: зміни 1950-1980-х років» (науковий 

керівник канд. істор. наук, доц. О.М. Кропивко, ініціативна). 
На кафедрі англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей у 

звітному році продовжувались наукові дослідження за темою «Сучасна англомовна 

професійна комунікація та переклад в лексико-семантичному, прагмалінгвістичному і 

психолого-педагогічному висвітленні» (науковий керівник канд. психол. наук, доц. 

Л.В. Березова, ініціативна). 

На кафедрі іноземної філології і перекладу у звітному році продовжувались 

дослідження з ініціативної тематики щодо підготовки та реалізації перекладацьких 

проектів у вищих навчальних закладах (науковий керівник д-р пед. наук, проф. 

С.М. Амеліна, ініціативна). 

Науковцями кафедри романо-германських мов і перекладу продовжувались 

дослідження з ініціативної тематики «Функціонування мовних одиниць усіх рівнів та 

їхній переклад у парадигмах сучасних лінгвістичних досліджень» (науковий керівник 

канд. філол. наук, доц. О.В. Бабенко). 

На кафедрі філософії та міжнародної комунікації у звітному році продовжувалися 

дослідження за ініціативною тематикою «Сучасна філософія науки та освіти: проблеми 

гуманітарного дискурсу». У ході роботи було виокремлено три основні напрями наукових 

досліджень: наука і освіта в системі сучасного діалогу цивілізацій; глобальне і локальне 

лідерство в контексті трансформаційних змін ХХІ століття; гендерні світи постмодерну.  

За результатами дослідження встановлено, що в сучасному глобалізованому світі 

одним з каналів зв’язку цивілізацій і засобом досягнення взаємного порозуміння є наука. 

Показано, як наука впливає на людину безпосередньо через освіту. Доведено, що 

серйозною загрозою є те, що нова генерація науково-педагогічних працівників вже 

навчалась у «фрагментованій системі». Обґрунтовано, що сьогодні вкрай необхідно 

«перевизначити» місце і роль науки і культури в сучасному світі для повернення їх до 

вертикальної системи цінностей. Досліджено сутність і багатозначність наукової істини в 

постмодерній науці. 

Доведено, що область моральної свідомості відкриває перспективи лідеру, 

здатному організувати єдиний соціокультурний ціннісний простір. Обґрунтовано, що 

стрижнем світогляду лідера є його/її цінності. Доведено, що саме цінності визначатимуть 

стиль лідерства, ціль, мету, ставлення до оточуючих, взаємини з послідовниками тощо. 

Досліджено умови ефективної реалізації лідерського потенціалу в сучасному світі. 

Підкреслено необхідність формування світогляду лідера саме в університетському 

просторі. 

Доведено, що найбільшого прогресу в економічному, гуманітарному, соціальному 

та культурному розвитку досягають країни, які послідовно реалізують заходи щодо 

подолання проявів гендерної дискримінації в різних сферах. Встановлено, що країни, в 

яких питанням ґендерної рівності приділяється належна увага, мають більш стійку і 

конкурентоспроможну економіку. Визначено, що рівноправна участь жінок і чоловіків у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави є важливою умовою та гарантією 

забезпечення прав людини та утвердження демократії в Україні, запорукою її 
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європейської інтеграції. Наголошено на необхідності впровадження гендерних підходів і 

розробки гендерних студій у вищих навчальних закладах.  

Результати досліджень знайшли своє відображення у 8 статтях у виданнях, які 

входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, 6 статтях у іноземних виданнях (у 

тому числі ті, які входять до наукометричної бази Index Copernicus) і 37 статтях у фахових 

вітчизняних виданнях; 3 монографіях (1 – колективна), 5 навчальних посібниках; 45 тезах 

доповідей. Проведено 7 заходів, зокрема 4 Всеукраїнських науково-методичних семінари, 

2 круглих столи, тиждень філософії. На базі кафедри було проведено ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу студентських робіт (науковий керівник доц. Савицька І.М., 

ініціативна). 
 

3.1.4.2. Рослинництво, ґрунтознавство, фітомедицина, біотехнології та екологія 
 

Науково-дослідна робота НДІ рослинництва та ґрунтознавства спрямована на: 

комплексну оцінку ґрунтових ресурсів Лісостепу України, прогноз їх розвитку та 

управління родючістю на основі неруйнівних та геофізичних методів; розвиток наукових  

основ створення комплексних систем контролю для безпечності об’єктів 

сільськогосподарського виробництва; розвиток теоретико-методологічних основ 

лабораторного контролю для виробництва безпечної продукції рослинництва  тощо. 

Вченими кафедри рослинництва завершені дослідження у напрямі управління 

формуванням продуктивності польових культур за поліфункціональної дії хелатних 

нанодобрив. За обробки насіння нанодобривами лінійки Аватар та Йодис-концентрат 

підвищуються схожість та енергія проростання насіння всіх досліджуваних культур,  

більш інтенсивно відбувається розвиток вторинної кореневої системи та кущення  рослин. 

Обробка насіння у взаємодії з добривами сприяють формуванню рослин на початкових 

етапах розвитку та накопичення цукрів у вузлах кущення пшениці озимої, що підвищує 

морозостійкість рослин під час перезимівлі. Визначено вплив комплексно внесених 

макро- та мікроелементів, встановлено, що на фоні різних доз мінеральних добрив 

відбувалося диференційоване збільшення вегетативної маси рослин. Найбільше 

наростання вегетативної і накопиченню сухої маси спостерігалось за сумісної обробки 

насіння комплексними рідкими нанодобривами Аватар та Йодис-концентрат у поєднанні 

із застосуванням мінеральних добрив P90K120+N30(ВВСН 25-26)+N30(ВВСН 31-32)+ 

N30(ВВСН 68-69), що сприяє збільшенню біомаси у 1,5 раза порівняно з контролем. 

Передпосівна обробка насіння достовірно збільшує вміст сухої речовини в рослинах на 

стадіях ВВСН 31-58 росту та розвитку. Обробка насіння сприяла більш інтенсивному 

наростанню листкової поверхні, менш інтенсивному старінню тканин, при цьому 

спостерігалася тенденція до збільшення накопичення частки сухої речовини в колосках, 

тобто відбувався більш активний перерозподіл асимілятів. За використання рідких 

комплексних нанодобрив при вирощуванні  сортів пшениці озимої Самурай та Богемія 

найбільш оптимальним виявилося комплексне їх застосування з обробкою насіння 

Аватаром та Йодисом-концентратом. Передпосівна обробка насіння препаратами Аватар 

та Йодис-концентрат сприяє отриманню більшого урожаю на 11-13%, а в комплексі з 

підживленням азотними добривами – на 15-20%. Обробка насіння Аватаром-1 з внесенням 

добрив дають змогу збільшити врожайність на 8-10%, а обробки нанодобривом Йодис-

концентрат урожайність зросла лише на 2-4%. 

Встановлено, що застосування нанопрепаратів Аватар, Йодіс-концентрат та Супер 

Мікро Плюс для обробки насіння та в підживлення активізувало формування листкової 

поверхні та діяльність симбіотичного апарату рослин сої. Внесення комплексу 

нанодобрив Йодіс-концентрат, Аватар та Nano Chelate fertilizer Super Micro Plus у 

підживлення сої сприяло підвищенню врожайності, що свідчить про безумовну їх 

ефективність. Найвищу ефективність нанодобрива проявили за інокуляції та обробки 

насіння Аватаром за сумісного підживленням Аватар+ Nano Chelate fertilizer Super Micro 

Plus по вегетації рослин, сформованих з насіння обробленого перед сівбою інокулянтом та 

препаратом Аватар – 2,56 т/га. За підживлення посівів сої нанодобривами спостерігається 
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інтенсифікація  росту та розвитку рослин – на 7 % зросла висота рослин; на 6,5 % висота 

кріплення нижніх бобів; на 24 % кількість бобів на рослині; 28 % кількість насінин в бобі;  

26 % маса насіння з однієї рослини та на 10 % маса 1000 насінин. 

Встановлено суттєвий вплив препаратів на якість коренеплодів буряків цукрових. 

Важливим показником якості сировини є доброякісність очищеного соку та втрати цукру 

в мелясі. За застосування препаратів зростав заводський вихід цукру до 6,1 – 13,6 %, 

порівняно з контролем – 14,7 %. Застосування комплексу нанодобрив Nano Chelate 

fertilizer Super Micro Plus сприяє формуванню більшої кількості генеративних органів у 

соняшнику – збільшується кількість та маса сім’янок.  

За результатами досліджень захищені 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, 7 

магістерських та 4 бакалаврські роботи, опубліковано 5 статей в журналах БД Scopus, 4 

статті в журналах бази WoS, 6 статей в інших міжнародних наукометричних базах, 16 

статей у фахових виданнях України, видано посібник, науково-практичні рекомендації, 

монографію та 4 патенти (науковий керівник проф. С.М. Каленська, д/б № 110/8-пр-2018). 

На кафедрі ґрунтознавство та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули 

започатковані дослідження щодо комплексної оцінки ґрунтових ресурсів Лісостепу 

України, прогноз їх розвитку та управління родючістю на основі неруйнівних та 

геофізичних методів. Встановлено, що в ґрунтах Шепетівського району Хмельницької 

області мінливість вмісту гумусу та рухомого кальцію середня. Активна кислотність 

характеризувалась слабкою варіабельністю, середній показник 6,5 ±0,3, максимальний – 

7,3±0,2 одиниць рН. В цілому території поля переважають ґрунти з реакцією ґрунтового 

середовища 6,3 – 6,4 одиниць. На досліджуваній ділянці чорнозему опідзоленого за 

коефіцієнтом варіації фізико-хімічних показників, які становили 19-23%, доцільно 

застосовувати диференційне внесення добрив. 

Дослідження зв’язку між магнітною сприйнятливістю ґрунту та деякими його 

агрохімічними показниками проведене на основі результатів їх визначення у 88 проб 

орного горизонту ґрунтів Хмельницької області. Ступінь зв’язку між МС та умістом 

гумусу змінюється від низького до значно вищого у межах окремих груп, виділених на 

основі польового визначення гранулометричного складу. 

Результати магнітомінералогічного аналізу вказують, що превалювання магнетиту 

та магеміту педогенного походження є ознакою формування природної родючості ґрунтів 

за умови знаходження магнітних мінералів у одно доменному та суперапарамагнітному 

стані. Зазначені данні отримуються на основі визначення частотної залежності магнітної 

сприйнятливості, вивчення петель гістерезису, ідеальної залишкової намагніченості та 

температурного аналізу у діапазоні від 270 до + 7000 С. 

Опубліковано 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, 8 

статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України, подано до друку 

монографію у закордонних виданнях, захищено 4 магістерські роботи (науковий керівник 

проф. О.Л. Тонха, д/б № 110/4-пр-2020). 

Вченими кафедри загальної, органічної та фізичної хімії завершено розвиток 

теоретико-методологічних основ лабораторного контролю для виробництва безпечної 

продукції рослинництва. Досліджено зразки продукції рослинництва (насіння, овочі, 

фрукти) та модельні системи ксенобіотиків (пестиидів, поліциклічних ароматичних 

вуглеводнів). Вивчено вплив хімічних та фізико-хімічних умов процесу підготовки проб 

на кількісний та якісний склад ксенобіотиків у складі рослинних витяжок, отриманих 

методами рідинно-рідинної та твердофазної екстракції з гомогенізованих зразків 

продукції рослинництва. Встановлено кількісні характеристики процесу вимірювання 

вмісту ксенобіотиків у складі рослинних витяжок та зразків продукції рослинництва, 

адаптовано процес виконання хроматографічного аналізу відповідно до фізико-хімічних 

властивостей ксенобіотиків та рівнів їх вмісту у досліджених зразках. Створено 

інформаційні елементи кейс-методу для здійснення навчання фахівців лабораторії з метою 

забезпечення належного виконання аналізу вмісту ксенобіотиків за допомогою 

методології контролю показників безпечності продукції рослинництва. Проведено 
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валідаційні дослідження розробленої моделі методології дослідження показників 

безпечності та застосовано методологію в аналізі різних зразків продукції рослинництва. 

Опубліковано 3 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Web of 

Science, 3 статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають 

ISSN; 1 монографію; укладено 4 господарчих договорів (науковий керівник д-р техн. наук 

Л.О. Ковшун, д/б № 110/7-пр-2018). 

Започатковано розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю 

для безпечності об’єктів сільськогосподарського виробництва. Проведено лабораторний 

контроль  вмісту ксенобіотиків зразків продукції сільського господарства (насіння олійних 

культур, горіхів, овочів, фруктів та ягід). Досліджено вплив хімічних та фізико-хімічних 

умов процесу підготовки проб на кількісний та якісний склад ксенобіотиків у складі 

витяжок, отриманих методами рідинно-рідинної та твердофазної екстракції з 

гомогенізованих зразків продукції сільськогосподарського виробництва.  

Запропоновано оптимальні умови очистки соняшникової олії-сирця від ПАВ за 

допомогою активованого вугілля та отримання матриці соняшникової олії. 

Опубліковано 2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Web of 

Science, 3 статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають 

ISSN; 1 монографію (науковий керівник доц. Р.С. Бойко, д/б № 110/6-пр-2020). 

У межах ініціативної тематики «Використання нанофільтраційних методів для 

очищення водних розчинів від органічних сполук» встановлено умови ефективного 

вилучення із водних розчинів органічних речовин типу біс фенолу із застосуванням 

синергетичної суміші поверхнево-активних речовин. 

Досліджено вплив сумішей катіоноактивної ПАР гексадецилпіридній броміду і 

нейонної ПАР Тритону Х-100 на затримуючу здатність ультрафільтраційних мембран 

УПМ-20 і УПМ-50 стосовно органічних речовин типу біс фенолу. Показано, що 

застосування суміші поверхнево-активних речовин дозволяє істотно підвищити 

ефективність вилучення бісфенолу із водних розчинів (науковий керівник доц. 

О.Д. Кочкодан, ініціативна). 

На кафедрі технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 

рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика тривають дослідження особливостей біохімічного 

складу хмелепродуктів з метою оптимізації способів і режимів їх зберігання для 

ефективного використання в пивоварінні.  

Проведені комплексні дослідження хмелю та хмелепродуктів різних селекційних 

сортів з використанням сучасних біохімічних методів дали можливість встановити, що 

хміль та хмелепродукти різних сортів мають різний біохімічний склад, а звідси і різну 

пивоварну цінність. Встановлено відмінності у біохімічному складі за такими 

показниками, як вміст -кислот, -кислот та їх склад, ксантогумолу, загальних 

поліфенолів, ефірної олії, співвідношенням у них цінних компонентів хмелю: -кислот до 

-кислот, а також за навантаженням загальних поліфенолів та ефірної олії на одиницю -

кислот. 

Технологічна оцінка селекційних сортів пресованого шишкового хмелю та 

хмелепродуктів показала, що всі представлені тонкоароматичні і ароматичні сорти хмелю 

Слов’янка, Національний, Заграва та гранули тип 90, виготовлені з них, а також гранули 

тип 45 сортів Традиціон та Шпальт Селект придатні як для самостійного використання в 

пивоварінні, так і для покращення смакових якостей пива в поєднанні з іншими 

продуктами переробки. 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 пресованого шишкового хмелю та гранул 

гіркого сорту Альта і Геркулес не дозволяє отримати гіркоту пива відмінної якості. 

Етанольний та CO2-екстракти для самостійного використання в пивоварінні не придатні. 

Можна рекомендувати їх використання в поєднанні з шишками та гранулами ароматичних 

сортів, дотримуючись при цьому певної технології (науковий керівник доц. А.В. Бобер, 

ініціативна). 
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Започатковано аналіз та моделювання впливу фракційного складу на якісні 

показники зерна (насіння) різних культур. Висвітлено динаміку фізико-технологічних та 

посівних показників зерна кукурудзи різних гібридів та фракцій у пpoцeci післязбиральної 

доробки.  

Встановлено, що для проведення якісної очистки та калібрування насіння 

кукурудзи варто проводити попередній лабораторний підбір сит окремо для кожного 

гібрида та партії.  

Виявлено, що високу точність висіву та вирівняність сходів забезпечує 2 (кругле 

мале) фракція насіння кукурудзи. З метою отримання дружніх та повноцінних сходів 

кукурудзи, за достатнього забезпечення ґрунту вологою в період сівби, варто 

використовувати 3 (кругле велике) фракцію, а за низького – 1 (плоске велике) фракцію. За 

виходом посівних фракцій та посівних одиниць найкращим з досліджуваних гібридів є 

ДКС 2960. Насінництво даного гібриду дозволяє отримувати найвищі прибутки. 

Доведено, що для покращення фізико-технологічних та посівних показників різних 

фракцій насіння, після калібрування, обов’язковою операцією у підготовці посівного 

матеріалу кукурудзи має бути спеціальна очистка (пневмостіл+фотосеператор). 

Негативним аспектом під час спеціальної очистки на пневмостолі та фотосепараторі є 

видалення разом з дефектними зернами повноцінних насінин. Найбільша кількість 

відходів повноцінних насінин спостерігалась за очистки на пневмостолі гібридів ЄС 

Конкорд – 82,9 % і Моніка – 69,4 % та значно менша кількість у гібридів ЄС Метод – 

29,7 % і ДКС 2960 – 19,8 % (науковий керівник доц. Н.О. Ящук, ініціативна). 

Наукове обґрунтування і розробка екологічно безпечних технологій зберігання та 

переробки плодоовочевої продукції. Проведено оцінку п’яти сортів яблук за комплексом 

господарсько-біологічних, біохімічних, технологічних, органолептичних показників 

якості. Виділено найпридатніші для сушіння сорти яблук, доведено вплив сортових 

особливостей на якість свіжої та сушеної продукції. 

За результатами досліджень підготовлена магістерська робота, опубліковані статті 

в міжнародних виданнях (науковий керівник доц. О.В. Завадська, ініціативна). 

«Оцінка якості зернових та пошук шляхів її поліпшення». Вивчено динаміку зміни 

посівних і технологічних показників якості обраних сортів пшениці озимої в ґрунтово-

кліматичних умовах конкретного регіону. Відібрані сорти пшениці озимої, які забезпечать 

максимально-високий урожай, з високими якісними показниками зерна, що 

зберігатимуться (науковий керівник доц. В.А. Насіковський, ініціативна). 

«Удосконалення технології виробництва сушених овочів на основі підбору 

придатних сортів і гібридів та режимів і параметрів їх переробки». Встановлено, що сорти 

сировини для сушіння необхідно підбирати для кожної місцевості залежно від 

особливостей кліматичних і ґрунтових умов. 

Для визначення придатності конкретного сорту для сушіння потрібно досліджувати 

його агробіологічні і хіміко-технологічні показники. До агробіологічних показників 

належать врожайність, товарність сировини (відсоток стандартних бульб чи 

коренеплодів), засухо-, морозовитривалість, скоростиглість, імунітет (несприйнятливість 

до захворювань), а також стійкість проти дії сільськогосподарських шкідників, 

рівномірність знімання врожаю і придатність до механізованого збирання. 

До хіміко-технологічних показників якості сировини належить колір і стійкість під 

час переробки, форма плодів, індекс форми (відношення висоти плоду до його середнього 

діаметра), середня маса, стійкість проти механічних впливів, здатність зберігатися без 

помітного погіршення якості (лежкість), співвідношення частин плоду (шкірочка, м’якоть, 

насіння), а також хімічний склад. 

Для повної технологічної оцінки сортів необхідно переробляти сировину та 

виготовляти сушену продукцію, яку потім оцінити методом дегустації у відновленому 

вигляді (після варіння), а також збереженню з метою визначення гарантійного терміну й 

умов збереження, виду тари для розфасовки.  
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Проаналізовано сировину цибулі ріпчастої сортів Тареско, Скопіно, Валентіно, 

Франтіно та Камал за комплексом агробіологічних показників  та проведено визначення їх 

основних біохімічних показників (вміст сухих розчинних, сухих речовин та вміст 

нітратів).  

За результатами комплексної оцінки встановлено придатність усіх досліджуваних 

сортів для їх переробки на сушену продукцію (науковий керівник доц. С.М. Гунько, 

ініціативна).  

«Теоретичне обґрунтування удосконалення технологій післязбиральної доробки, 

зберігання і переробки плодоовочевої продукції». Проаналізовано господарські 

характеристики бульб картоплі ранньої групи стиглості. Виявлено, що найбільш 

урожайними є сорти Загадка та Подолянка; за смаком – бульби сортів Кобза та Ліщина; за 

вмістом сухої речовини і крохмалю – Бородянська рожева та Зов. Здатність формувати 

підвищену концентрацію аскорбінової кислоти сорт Зов (науковий керівник доц. 

В.І. Войцехівський, ініціативна).  

У рамках ініціативної тематики продовжується використання фторидів лужних 

металів для синтезу складних фосфатних сполук. Встановлено можливості отримання 

подвійних фосфатів методом твердофазного синтезу в широкому інтервалі температур та 

співвідношень при використанні нітратів лужних металів як окисника. 

Проведено дослідження із синтезу полікристалічних та монокристалічних фосфатів 

лужних і перехідних металів, підібрані умови їх синтезу. Отримані фосфатні сполуки 

досліджено фізико-хімічними методами, встановлено їх склад та будову. Запропоновано 

використання фосфатних сполук як іонних провідників для електротехніки та 

промисловості. 

Тривають дослідження щодо «Вирощування монокристалів складних фосфатних 

сполук з цінними електрофізичними властивостями» (науковий керівник доц. Р.В. Лаврик, 

ініціативні). 

Продовжуються дослідження щодо застосування нового методу імпульсної 

хронопотенціометрії для визначення марганцю у природних водах. Розроблено нове 

програмне забезпечення для імпульсної хронопотенціометрії, яке значно підвищило 

точність та чутливість вимірювання проби на межі 0,005 мкг/см3 за рахунок використання 

сучасних досягнень мікропроцесорної техніки.    

Визначення кобальту у природних водах удосконаленим методом інверсійної 

хронопотенціометрії. Розроблено електрохімічні параметри визначення кобальту на 

прикладі стандартних розчинів кобальту з концентрацією від 1,0 до 0,01 мкг/см3. 

Розробка електрохімічних параметрів та методики для визначення мікрокількостей 

селену у питній воді. Експериментально підібрано і апробовано оптимальні потенціали 

регенерації, концентрування та визначено оптимальні часові параметри електрохімічної 

інверсії селену для вимірювання концентрації. Встановлено оптимальне значення опору R 

(кОм), при якому отримано найвищу чутливість та найменшу відносну похибку 

вимірювання основного аналітичного параметра – тривалості інверсії (науковий керівник 

доц. В.М. Галімова, ініціативні). 

Науковцями кафедри овочівництва та закритого грунту продовжені дослідження 

щодо обґрунтування та розроблення технологій вирощування нових овочевих культур. 

Вивчено ріст і розвиток нових видів овочевих культур: крес-салату, листкової 

гірчиці, руколи, кольрабі, тетрагонолобуса; строки сівби; досліджено взаємний вплив 

елементів технології вирощування. 

Найбільш ранньостиглими виявилися рослини сорту чуфи Фараон із загущенням 

посівів (42-56 тис. шт./га) за схеми 60 х 30 та 60 х 40 см з найкоротшою тривалістю 

вегетаційного періоду 106-110 діб. Більше накопичення маси листків встановлено у 

рослин чуфи сорту Фараон в розріджених посівах (28-33 тис. шт./га), за яких висота 

листків куща та кількість листкових пучків становили відповідно 50,4-52,3 см та 145,2-

147,4 шт. 
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Опубліковано 2 статті у фахових виданнях, монографію (науковий керівник доц. 

І.М. Бобось, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики «Розробка програми екологічного моніторингу 

підземних вод для тваринницьких комплексів» відібрано проби та проведено лабораторні 

дослідження якості води по фізико-хімічним показникам із 32 свердловин 11 

свинокомплексів, 5 криниць, 1 проби із поверхневого водного об’єкта. Розроблено план 

післяпроєктного моніторингу для свинокомплекса № 12 згідно Висновку з оцінки впливу 

на довкілля планованої діяльності «Будівництво свинокомплексу № 12 з закінченим 

виробничим циклом відгодівлі 30-ти тисяч свиней на рік на території Двірківщинської 

сільської ради Яготинського району Київської області. 

«Фізико-хімічні властивості та способи одержання сульфаматів Ванадію, Мангану, 

Титану, Хрому» досліджено залежності величини розчинності у воді солей сульфамінової 

кислоти Cs  із загальною хімічною формулою Ме (SO3NH2)n де Me+n – одно-, дво- чи 

тризарядні катіони металів, а n – величина заряду, відповідно. Також розглянуто 

особливості розподілу  Ме (SO3NH2)n за величиною вільної енергії Гіббса - ∆GS  від 

величини радіусу r + і катіону сульфамат-утворюючого металу. З використанням 

графічних методів і методів математичного аналізу функцій, виявлено кореляцію 

особливих точок цих функцій з фундаментальними фізико-хімічними константами. 

Розраховано величину радіусу сульфамат-іону з цвіттер-іонною та з розкритою будовою. 

Також уточнені оціночні значення для сульфаматів, утворених два- та тризарядними 

катіонами Ванадію, Мангану та Хрому (науковий керівник проф. В.І. Максін, ініціативні). 

Продовжуються дослідження щодо оцінки токсичності наночасток металів 

методами біотестування. Встановлено елементний склад препаратів та визначено їх 

сумарну концентрацію. Показано, що препарати володіють антифунгальною дією, 

активність якої залежить від збудника грибкових хвороб, та культури з якої було виділено 

фітопатогенні мікроміцети. Встановлено, що найбільшу антифунгальну дію препарати 

проявляли проти чорної гнилі томатів, збудником якої є Alternaria spp. Достатньо високу 

протигрибкову дію препарати мали проти фузаріозу зернових та картоплі, а також 

антрактнозу цибулі.  

За результатами досліджень опубліковано 1 статтю у фаховому журналі, 3 статі у 

журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, взято участь у 5 

міжнародних та 3 всеукраїнських конференціях (науковий керівник канд. біол. наук 

О.О. Кравченко, ініціативна). 

Тривають дослідження щодо удосконалення енергоощадних технологій 

вирощування кормових культур в основних та проміжних посівах Правобережного 

Лісостепу України. Вивчені особливості росту та розвитку рослин вики паннонської, жита 

та тритикале озимих у складі травосумішей під впливом дії та взаємодії досліджуваних та 

абіотичних факторів. Створені бінарні травосуміші тритикале та жита озимого з викою  

забезпечили формування врожаю зеленої маси на рівні 37,7-43,8 т/га. Відмічено, що 

травосуміші вики паннонської з тритикале озимим, порівняно з бінарними посівами вики 

та жита, формували вищу урожайність та забезпечували більш тривалий період 

надходження зеленої маси за рахунок уповільненого огрубіння стеблової частини рослин 

тритикале. 

У структурі врожаю зеленої маси бінарних посівів з викою паннонською найвищу 

облистненість надземної маси формувало тритикале Половецьке – 23,8-27,3 % (канд. с.-г. 

наук І.В. Свистунова, ініціативна).  

Науково-дослідна робота НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології спрямована 

на: розробку концепції створення поліфункціональних біопрепаратів на основі 

стрептоміцетного синтезу для оптимізації фітосанітарного стану сучасних 

агрофітоценозів; теоретично-експериментальне обґрунтування механізмів комплексної 

взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність 

сільськогосподарських культур та ін. 



 

122 

Започатковані дослідження щодо «Індукованої стійкості та контролю 

фітопатогенних бактерій в новітніх біотехнологіях вирощування овочевих культур за 

використання стимуляторів росту з еліситорною активністю». Встановлено видовий склад 

збудників бактеріальних хвороб томатів, що виявляються в період вегетації, який 

представлений Xanthomonas vesicatoria, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, 

Pseudomonas syringae pv. tomatо, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum.  

Виявлено, що на розвиток бактеріальних хвороб істотний вплив мають погодні умови, 

особливо рівень випадання опадів. Більш інтенсивний розвиток бактеріальних хвороб 

спостерігається в другій половині вегетаційного періоду, що пов’язано із загущеністю 

посадок томатів і утриманню вологи на рослинах. 

Виявлено антибактеріальну активність препаратів з діючими речовинами 

манкоцеб, фосфіт алюмінію і фосфориста кислота, хлороксид та гідроксид міді 

підтверджено можливість їх застосування для обмеження розвитку збудників 

бактеріального раку, бактеріальної крапчастості та чорної бактеріальної плямистості, 

м’якої гнилі томатів. 

За результатами досліджень підготовлено 1 статтю у науковому фаховому виданні 

України, 5 статей у наукових іноземних виданнях, включених до міжнародної 

наукометричної бази Scopus, 1 патент України на корисну модель (науковий керівник д-р 

с.-г. наук Ю.В. Коломієць, д/б № 110/14-пр-2020). 

Розпочато «Розробку концепції створення поліфункціональних біопрепаратів на 

основі стрептоміцетного синтезу для оптимізації фітосанітарного стану сучасних 

агрофітоценозів». Проведено всебічне вивчення патентнокон’юктурної та прикладної бази 

закордонного та вітчизняного досвіду у галузі створення для рослинництва біопрепаратів 

комплексної біозахисної і праймінгової дії. Обґрунтовано методи отримання 

біопрепаратів комплексної дії в одному біотехнологічному процесі культивування 

стрептоміцетів-продуцентів. 

Створено біозахисну композицію на основі метаболітів Stretomyces avermitilis  та 

Bacillus thuringiensis з біозахисними і імунопротекторними властивостями. Підтверджено 

її високі ентомопатогенні і фітостимулюючі властивості при випробуванні у 

рослинництві. 

Опубліковано 1 підручник, 1 розділ монографії за кордоном, 6 статей у журналах, 

що входять до наукометричних баз даних, 3 у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України, отримано 2 патенти, подано 1 заявку на патент, 6 на авторські свідоцтва, 

захищено 3 магістерські роботи, взято участь у міжнародних і всеукраїнських 

конференціях (науковий керівник доц. А.Г. Бабич, д/б № 110/17-пр-2020). 

У рамках ініціативної тематики «Екологія шкідливого ентомокомплексу посівів 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України за змін клімату». В Україні агроландшафти 

мають домінуючий вплив на загальну екологічну ситуацію, а також на ефективність та 

сталість аграрного виробництва. Першим кроком до подолання кризового стану є 

розроблення стимулюючих заходів спрямованих на покращання фінансової та соціальної 

ефективності збереження біорізноманіття. Розроблені засоби щодо зниження викидів 

вуглекислого газу в джерелах їх утворення та їх реалізація. Обґрунтовано проведення 

осушувально-меліоративних заходів. 

Продовжується «Адаптація агроекосистем України до екологічних ризиків змін 

клімату». Проаналізовано багаторічну динаміку індикаторної ентомофауни шкідників 

Херсонських агроландшафтів. Доведено, що динаміка видів комах-індикаторів має 

тенденцію до зниження. Коливання показників індексу відбувались з 2000 по 2007 рр., а 

далі продовжувався сталий спад. 

Явище збіднення різноманіття комах на Херсонщині є причинно-наслідковим. 

Основою для цього є звичайно негативний антропогенний вплив на аграрну систему 

степу. Негативно впливаючи на степові екосистеми, людина знищує місце мешкання 

багатьох організмів. На сьогодні рівень його розораності 97 %. Ерозія ґрунтів, забудова 

територій, видобуток копалин відкритим способом, руйнування покривів транспортними 
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засобами, степове заліснення, зрошення земель та внесення пестицидів і добрив. Це все 

веде до руйнування степу як місця, де проживає ентомофауна. 

Для поліпшення ситуації варто вдосконалити систему законодавства щодо 

степових територій та ввести кращу систему моніторингу біорізноманіття в Україні 

(науковий керівник доц. А.А. Міняйло, ініціативні).  

Започатковані дослідження щодо «Прогнозування стану водних ресурсів 

дніпровського басейну України внаслідок антропогенного навантаження» (науковий 

керівник доц. В.П. Строкаль, ініціативна). 

Продовжено наукове обґрунтування методології екологічного оцінювання 

технологій рослинництва. Встановлено, що загальний вміст цинку у ґрунтах збільшувався 

від півночі до півдня України (Полісся – Лісостеп – Степ): у дерново-підзолистому ґрунті 

вміст Zn складав 40 мг/кг, у темно-сірому опідзоленому – 45 мг/кг, чорноземі типовому - 

48 мг/кг, чорноземі звичайному – 58 мг/кг, темно-каштановому – 70 мг/кг. Вміст 

мобільних форм Zn, навпаки, підпорядкувався зворотній залежності – найвищий рівень 

спостерігався у ґрунтах Полісся – 9,5 мг/кг, найнижчий у ґрунтах Степу – 0,5 мг/кг. Цинк 

міцніше фіксувався ґрунтами чорноземного типу, вищу рухомість спостерігали у ґрунтах з 

вираженими процесами опідзолення. Мобільність цинку залежала від властивостей 

ґрунту: рН ґрунтового розчину, кількість органічної речовини і глинистих мінералів. 

Мобільність Zn зростала з підвищенням кислотності ґрунту, збільшенням кількості 

органічної речовини і глинистої фракції. Спостерігався тісний зворотній корелятивний 

зв'язок між цими показниками і мобільністю Zn: коефіцієнти парної кореляції коливалися 

в межах від 0,861 до 0,991. 

Агротехнологічні прийоми вирощування пшениці озимої знижували кількість 

потенційно мобільних сполук Zn у ґрунтах зони Полісся, Лісостепу і Степу України 

порівняно з природним фоном. Проте, мінеральні і органічні добрива, переважно, 

підвищували їх вміст, а також активізували перехід Zn з ґрунту у рослини пшениці, про 

що свідчать коефіцієнти біологічного поглинання, які становлять 1 (науковий керівник 

доц. В.І. Бондарь, ініціативна). 

Завершені дослідження щодо теоретично-експериментального обґрунтування 

механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють 

продуктивність сільськогосподарських культур.  

Визначено, що розвиток фітотоксичної дії грамініцидів формується шляхом 

деградації ДНК із фрагментацією на олігонуклеосоми, що виявляється у вигляді «драбини 

ДНК» в агарозному гелі. Виявлено знижений порівняно з контролем рівень ІФХ 

хлоропластів листків, що характеризується параметрами F0, Fpl, Fv/Fpl, водночас, 

зниження параметрів ІФХ посилюється зі збільшенням дози гербіциду. За методом ПЛР 

отримано амплікони розміром 76 bp, 199 bp відповідно, що дає можливість визначити 

грибкове ураження зерна токсиноутворюючими грибами роду Fusarium та Aspergillus, і 

використати у якості допоміжного компонента бакової суміші відповідний фунгіцид. 

Вперше на основі отриманих даних для підготовки бібліотеки генетичних баз даних були 

використані наступні цілі та відповідні записи PDB: CASP1 (ID PDB: 1RWX), CASP2 (ID 

PDB: 1PYO), CASP3 ( PDB: 2CNO та 2CNL), CASP6 (PDB: 3OD5), CASP7 (PDB: 3EDR та 

2QL9), CASP8 (PDB: 1QTN та 3KJN), CASP9 (PDB: 1NW9), Паракаспаза (ID PDB: 3V4O). 

За звітний період 2017-2020 рр. було опубліковано 18 статей, 8 статей у виданнях, що 

входять до БД Scopus, видано 1 методичну рекомендацію, 1 монографію, 1 лекційний 

курс, захищено 1 кандидатську дисертацію та 3 магістерських роботи (науковий керівник 

канд. с.-г. наук Н.Г. Нестерова, д/б № 110/6-м-пр). 

У рамках ініціативної тематики «Моніторинг патогенної мікобіоти квітково-

декоративних рослин в умовах ботанічного саду НУБіП». Встановлено комплекси грибів, 

що паразитують на квітково-декоративних рослинах. Досліджено симптоматику хвороб і 

динаміку їх розвитку. За допомогою методу індукції флуоресценції хлорофілу було 

охарактеризовано вплив сірої гнилі на фотосинтетичний апарат рослин пеларгонії 

зональної: індекс життєздатності Rfd (адаптивності) зменшувався із зростанням ступеня 
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ураження листків пеларгонії сірою гниллю відповідно на 0,37-0,87 умовних одиниць. 

Установлено диференціацію ступенів фітотоксичності ізолятів у популяціях збудника 

білої гнилі рослин (Sclerotinia sclerotiorum), вилучених з різних географічних умов та 

рослин-господарів. Зокрема, високий ступінь фітотоксичності мали 71-100 %. Виявлено 

значну відмінність щодо міцеліальної сумісності різних комбінацій ізолятів S. sclerotiorum 

та їх патогенності  (науковий керівник доц. М.Ф. Піковський, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики «Дослідити зміни еколого-меліоративного стану 

осушуваних заболочених земель в Україні» проаналізовано динаміку РПГВ на 

меліорованих землях у межах діяльності Трубізького міжрайонного управління водного 

господарства в Київській області. Відмічено, що на території Броварського району 

Київської області сформувався, переважно, несприятливий меліоративний стан для 

торфових ґрунтів і умовно-сприятливий для мінеральних ґрунтових відмін (РПГВ 

коливалися від 72 до 106 см). 

Проведено дослідження щодо зміни екологічного стану басейнів малих і середніх 

річок Полісся і Лісостепу України. Проаналізовано екологічний стан басейнів малих і 

середніх річок України, фактори, що впливають на екологічний стан водного басейну та 

водойми. Проведено польові експедиційні дослідження в басейн р. Трубіж з метою 

встановлення рівнів підґрунтових вод, відбором зразків ґрунту, проб підґрунтової та 

річкової води для їх подальшого лабораторно-аналітичного дослідження, оцінки зміни 

стану землекористування. Опрацьовано фондові архівні матеріали Трубізького та 

Ірпінського міжрайонних управлінь водного господарства, Київської геолого-

меліоративної експедиції та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(науковий керівник доц. М.М. Ладика, ініціативні). 

У рамках ініціативної тематики триває наукове обґрунтування контролю 

чисельності кліщів на декоративних культурах урбофітоценозів. Встановлено видовий 

склад кліщів-шкідників і хижих видів на інтродукованих хвойних рослинах Ботанічного 

саду ім. акад. О.В. Фоміна. Вперше виявлено на тисі і ялівцю чужорідні кліщі-

плоскотілки, досліджено розвиток і кормову спеціалізацію цих видів. Дано оцінку 

заселеності 6 сортів троянд популяцією Tetranychus urticae.  

Проведено дослідження щодо токсичного впливу екстрактів рослин на основі 

ріпакової олії з ельмугатором і водних настоїв часнику посівного й тютюнового пилу в 

різних комбінаціях проти Pentamerismus taxi (науковий керівник доц. Л.М. Бондарева, 

ініціативна). 

Науковцями кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності продовжується 

розробка екологічного контролю впливу ксенобіотиків на агрофітоценози виявлено вплив 

застосованих в агроценозах пестицидів на рослини пшениці озимої на онтогенетичному та 

фізіологічному рівні. Помічено кореляцію діапазону толерантності досліджуваних сортів 

пшениці озимої до впливу ксенобіотичного навантаження ґрунтового середовища з їх 

стійкістю і до інших екологічних факторів.  

«Екологічна оцінка впливу ксенобіотиків на біологічні системи водного 

середовища». Показано, що процеси біотрансформації та біоремедіації, ключову роль у 

яких відіграють угруповання мікроорганізмів, виконують значну роль у вилученні 

токсичних речовин із трофічних ланцюгів водної екосистеми. Роль мікроорганізмів у 

розкладі ксенобіотиків є особливо важливою у водних екосистемах напівзакритого типу зі 

значним річковим стоком (науковий керівник доц. Л.І. Соломенко, ініціативні). 

У рамках ініціативної тематики тривають дослідження щодо особливостей дії 

іонізуючого випромінювання на процес гаметогенезу у вищих еукаріот.  

В результаті проведених досліджень оцінено кількісні зміни спермоутворюючої 

функції сім’яників та спермозберігаючої функції епідидимісів, а також життєздатність 

сперматозоїдів і визначено спектр появи морфологічних структурних аномалій 

сперматозоїдів після локального та тотального гамма-опромінення лабораторних щурів, 

що дало змогу встановити зменшення загальної кількості сперматозоїдів в яєчках та 

епідидимісах на 45-ту добу після опромінення приблизно в 1,5-2 раза при дозі в 2,0 Гр, 
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при 4,0 Гр – в 5–6 разів, а при 7,0 Гр – до 2–4×102 сперматозоїдів, причому життєздатність 

та рухливість сперматозоїдів також зменшувалась дозозалежно, але більш швидкими 

темпами. При вивченні спектру морфологічних дефектів сперматозоїдів за умов 

тотального та локального опромінення щурів показано, що серед них були поширені 

пошкодження хвостів, акросом, шийки та поява крапель надлишкової цитоплазми, 

причому дози в 4,0 та 7,0 Гр зумовлювали появу безхвостих та безакросомних 

сперматозоїдів у перші 12 тижнів пострадіаційного періоду. Згодом на 36 тиждень після 

опромінення починали домінувати сперматозоїди з надлишковою цитоплазмою та 

конічними голівками. В той же час  виявлено, що тотальне опромінення всього тіла щурів 

в дозах 1,0 та 2,0 Гр призводило до появи на 20-30 % більшої кількості морфологічних 

дефектів та аномальних сперматозоїдів, ніж за умов локального опромінення тестикул. 

Проаналізовано корелятивні дозозалежні ефекти іонізуючої радіації на процес 

спермопродукції в експериментальних тварин. Визначено найбільш чутливі маркери 

функціонального стану сперматозоїдів до дії іонізуючого випромінювання (науковий 

керівник канд. біол. наук А.В. Клепко, ініціативна). 

Продовжується розробка природоохоронної системи контролю шкідливих та 

корисних комах, інтродукованих квітково-декоративних рослин закритого ґрунту. 

Досліджено особливості формування популяційної структури сисних шкідників, що 

становлять загрозу для декоративно-листяних, квіткових та овочевих рослин закритого 

ґрунту. Розглянуто можливості формування популяцій на різних кормових рослинах. 

Розроблено алгоритм превентивної екологічної безпечної системи захисту рослин у 

закритому ґрунті від білокрилок, трипсів, кокцид. 

Вивчено динаміку чисельності сисних шкідників залежно від умов навколишнього 

середовища. Досліджено структуру популяції залежно від сезону. Удосконалено методи 

виявлення та розроблено шкали для візуальної оцінки ступенів заселення та пошкодження 

рослин шкідником (науковий керівник доц. О.О. Сикало, ініціативна). 

У рамках ініціативної тематики «Популяційний поліморфізм екстер’єрних ознак 

колорадського жука в агроценозах з різним ступенем антропогенного навантаження». 

Однією з актуальних проблем сучасності є вплив техногенної діяльності на об'єкти 

довкілля, що набуває в останні десятиліття глобальних масштабів. Даний факт з'явився 

вирішальним для збільшення екологічних досліджень з метою визначення міри впливу 

техногенного навантаження на біотичний компонент екосистем. 

Зростаюче антропогенне забруднення середовища, у т.ч. постчорнобильським 

радіоактивним забрудненням біологічно активними радіонуклідами цезію та стронцію 

призводить до прискореної адаптації живих організмів і суттєвої перебудови структури 

популяції. В першу чергу адаптації виявляються через модифікаційну мінливість, яка в 

найбільшій мірі характерна для фенотипічно поліморфних видів. Вивчення фенотипічного 

поліморфізму дає змогу аналізувати напрями мікроеволюційного процесу та простежувати 

зміни генетичної структури в популяціях індикаторних видів, яким в даному дослідженні 

слугує колорадський жук. 

Інформація відносно обмеженого набору морфологічних ознак, дає можливість 

охарактеризувати рівень стабільності екосистеми в цілому, а також оцінити сумарну дію 

комплексу техногенних полютантів, що в кінцевому висновку дозволяє дати екологічну 

оцінку якості оточуючого природного середовища. До таких інтегральних показників 

відноситься і рівень фенотипічної мінливості певних морфологічних ознак, які, в першу 

чергу, мають адаптивний характер, але найчастіше детермінуються одним геном. 

(науковий керівник проф. В.А. Гайченко, ініціативна). 

«Розробити науково-методичні основи екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, 

які використовуються у рослинництві для покращання умов живлення і росту 

сільськогосподарських рослин». У ході дослідження впливу нанопрепарату Nano-Gro на 

процеси проростання вищих рослин було виявлено наступні залежності: для кукурудзи 

відхилення від контролю спостерігалося вже при рівні концентрації 1 мг/кг ґрунту, воно 

складало 39% до контролю. При цьому значного збільшення пригнічення росту коренів 
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кукурудзи до рівня концентрації 100 мг/кг ґрунту не відмічалося – пригнічення складало 

41-42%. І лише підвищення концентрації препарату до 1000 мг /кг ґрунту 

супроводжувалося значним пригніченням – 86 %, що відповідало 1 класу небезпечності;  

для редису відхилення від контролю спостерігалося при рівні 1 мг/кг ґрунту і складало 3% 

до контролю. При цьому значного збільшення пригнічення росту коренів до рівня 

концентрації 100 мг/кг ґрунту не відмічалося – пригнічення складало 30 %. І лише 

підвищення концентрації препарату до 1000 мг /кг ґрунту супроводжувалося значним 

пригніченням – 95%, що відповідало 1 класу небезпечності; для квасолі відхилення від 

контролю спостерігалося при рівні 1 мг/кг ґрунту, воно складало 51% до контролю. При 

рівні 10 мг/кг ґрунту відхилення складало 32% від контролю. Підвищення концентрації 

препарату до 1000 мг /кг ґрунту супроводжувалося значним пригніченням – 87 %, що 

відповідало 1 класу небезпечності. 

За результатами дослідження впливу нанопрепарату Nano-Gro на проростання 

насіння салату було доведено, що починаючи з концентрації Nano-Gro 10 мг/кг ґрунту 

спостерігалося пригнічення проростання крес-салату, а починаючи з концентрації 100 

мг/кг ґрунту відбувався негативний вплив на ріст кореневої системи рослин. Було 

виявлено, що для ґрунтової системи небезпечною концентрацією препарату Nano-Gro 

може бути концентрація 120 мг/кг, що відповідає ЕС50 = 200. 

«Агроекологічне обґрунтування створення зон органічного виробництва 

продукції». Дослідження показали, що сфера органічного виробництва в Україні 

динамічно розвивається, а система сертифікації продуктів відповідає сучасним 

міжнародних стандартам. Частка української органічної продукції збільшується на 

європейському ринку, з’являються нові виробники, а фермерські господарства дедалі 

частіше переходять на альтернативні способи вирощування рослин і тварин. Незважаючи 

на позитивні аспекти, маємо низку чинників, що гальмують розвиток вітчизняного 

виробництва. Серед них окремо потрібно виділити недосконалість українського 

законодавства. Так чинні положення не можуть забезпечити належне функціонування 

органічного ринку, що призводить до допущення в обіг фальсифікованої продукції та до 

уникнення відповідальності за порушення Законів України про органічне виробництво. 

Ще одним важливим недоліком є невідповідність європейського законодавства, що може 

сприяти виникненню проблем під час експорту товарів.  

Крім неврегульованості законодавчої бази, Україні необхідно звернути увагу на 

такі стримуючі фактори як: конкуренція, нестабільність внутрішніх ринків, низька 

фінансова спроможність виробників, корумпованість влади, висока вартість 

сільськогосподарської техніки, добрив та засобів захисту рослин, низький рівень 

кваліфікації операторів. Потрібно в найкоротші терміни вирішити організаційні питання 

(діяльність аудиторів, сертифікація), удосконалити механізми державної підтримки 

господарств (часткова компенсація вартості сертифікації, кредити) та популяризувати 

споживання органічної продукції.  

«Розробити науково-методичні основи екологічного моніторингу сільських 

територій, на яких розташовані полігони твердих побутових відходів». Проблему 

моніторингу поводження з відходами було розглянуто на прикладі вищого навчального 

закладу – НУБіП України, який являє собою невелике містечко. Показано, що сучасні 

університети повинні бути не тільки місцем підготовки кваліфікованих фахівців, а й 

центром створення та практичного застосування нових наукових підходів, методів, 

технологій. Зважаючи на глобальну екологічну ситуацію в світі, сталий розвиток, 

екологічна стійкість повинна стати ключовими принципами для університетів. Одним з 

основних параметрів екологічної стійкості є система поводження з відходами. Правильно 

складена, ефективна програма поводження з ТПВ має підвищувати екологічну свідомість 

працівників та студентів, підвищить продуктивність серед них, забезпечить чисте та 

здорове місце роботи (навчання), а також подаватиме гарний приклад іншим громадам. 

Розроблено програму поводженням з відходами на університетському рівні, яка включає в 

себе ефективні практики збору та утилізації відходів, а також дає поштовх для проведення 
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лабораторних, соціальних досліджень у даній сфері та створення стратегії управління 

відходами на найближчі роки (науковий керівник проф. Н.А. Макаренко, ініціативні). 

 

3.1.4.3. Технології та якість продукції тваринництва 
 

Науковцями кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного у 

звітному році продовжені дослідження у напрямі наукового обґрунтування параметрів 

застосування фітобіотиків та їх аналогів у годівлі сільськогосподарських тварин. 

Експериментально встановлено, що згодовування перепелам поліфенолкарбонового 

комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, основу якого складає 

меланін, у складі комбікорму на рівні 0,5 мг/кг сприяло підвищенню несучості у на 3,1 % 

на початкову та на 2,0 % на середню несучку. Згодовування комплексу на рівні 0,5 мг/кг 

сприяв вірогідному інтенсивності несучості, а саме на 1,8 % та підвищенню конверсії 

корму на 1,7 %. 

За результатами досліджень встановлено, що згодовування перепелам сухого 

порошку часнику, у складі комбікорму на рівні 0,6 г/кг сприяло підвищенню маси тіла у 

35-добовому віці на 5,4 % (р<0,01). Згодовування комплексу на рівні 0,3 г/кг сприяв 

вірогідному збільшенню маси тіла птиці віком 35 діб, а саме на 3,5 % (р<0,05). Загальний 

абсолютний приріс перепелів за увесь період росту підтверджує вплив використання 

часнику на зміну росту птахів. Найбільший приріст виявлено у перепелів яким 

згодовували сухий порошок часнику саме 0,6 г/кг комбікорму. 

Додавання до комбікорму сухого порошку часнику на рівні 0,3-0,9 г/1 кг корму 

сприяє зменшенню витрат корму на 3,95-5,46 %. Водночас найефективніша конверсія 

корму за 1-35-добовий період встановлена на рівні 2,981 кг на 1 кг приросту маси тіла 

перепелів. Використання сухого порошку часника, у годівлі перепелів не вплинуло на їх 

збереженість (науковий керівник проф. М.Ю. Сичов, 110/9-пр-2019).  

Науковцями кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин проводились 

дослідження з ініціативної тематики щодо видоспецифічності спонтанного та 

інтродукованого соматичного мутагенезу свійських тварин. 

Встановлено, що риби виявилися одними із найзручніших тваринних об’єктів 

молекулярної біотехнології. Це обумовлено їх багатоплідністю, здатністю до зовнішнього 

запліднення та розвитку ебріонів поза організмом матері.  

Визначено, що для введення трансгенів в геном риб використовують декілька 

різноманітних векторів: плазміди E. coli, бактеріальні штучні хромосоми (БШК, Bacterial 

artificial chromosomes (BAC)), фосміди (fosmids), ретровіруси, транспозони. Інженерія 

індивідуальних нуклеаз дозволяє індукувати дволанцюгові розриви послідовності ДНК 

(double strand breaks, DSBs), які потім використовують для наступних модифікацій. Три 

методи отримали найширше використання: 1) короткі паліндромні повтори, регулярно 

розташовані групами (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPRs); 2) 

транскрипційно активатор-подібні ефекторні нуклеази (transcription activatorlike effector 

nucleases ,TALENs); 3) нуклеази цинкових пальців (zinc finger nucleases, ZFNs). 

Ще один напрям досліджень кафедри «Моніторинг біологічного різноманіття птиці 

за молекулярно-генетичними маркерами».  

Аналіз впливу поліморфізму гену на яєчну продуктивність качок пролактину 

встановив, що тварини з генотипом сайт GG (Dra I у інтроні 1) мають гірші продуктивні 

ознаки, ніж тварини з генотипом АА. У гетерозигот АG проявляється домінування алелю G 

над А (показано, що гетерозиготи АG гірші за АА). Алель А має позитивну кореляцію з 

несучістю (за 1 та 6 місяців), та з морфологічними показниками яйця. Не виявлено 

кореляцію між показниками продуктивності та генотипом тварин за локусом S2 гену 

пролактину.  

Поліморфізм Xba1 в інтроні 1 A1057 виявив близький до достовірного позитивний 

вплив алелю С на живу масу качок. Показано тенденцію до достовірного негативного 

впливу генотипу СС на розміри яйця і слабкий негативний кореляційний зв'язок між 

індексом яйця і геторозиготним генотипом AC. Встановлено тенденцію (наближається до 
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достовірної) про наявність зв'язку генотипу СС зі зменшенням морфологічних розмірів 

яйця. Алельний варіант А має позитивний вплив на розміри яйця і на його масу, алельний 

варіант С має негативний вплив. У гетерозигот перевагу має алель С. 

Таким чином, аналіз впливу трьох SNP гену пролактину на яєчну продуктивність 

качок дозволив встановити господарські корисні алелі: А (Dra I у інтроні 1) та А (Xba1 в 

інтроні 1 A1057). Алель С (Xba1 в інтроні 1 A1057) має позитивний вплив на живу масу 

качок. Отже, алелі А та С (Xba1 в інтроні 1 A1057) гену пролактину обидві господарсько-

корисні і можуть конкурувати за одночасної селекції на м’ясну та яєчну продуктивність. 

За результатами досліджень з ініціативної тематики щодо визначення впливу генів-

кандидатів на господарсько-цінні якості свині свійської  встановлено, що на сьогодні база 

даних QTL містить дані щодо 27 465 локусів свині свійської, які асоційовані з 663 різними 

кількісними ознаками. База наповнена даними з 620 публікацій, вона дозволяє полегшити 

процес порівняння, підтвердження та знаходження та найбільш вірогідного розташування 

генів. описані дані, які можна проаналізувати за допомогою ресурсів інших баз даних, 

використовуючи відповідні інструменти на цих сайтах.  

Інструменти Animal QTLdb дозволяють порівнювати дані між QTL/фенотип, 

шляхом асоціації та співставлення цих даних з різними характеристиками геному. База 

даних Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) містить інформацію про ознаки 

свиней, що успадковуються згідно законів Менделя (фени). На основі даних про геном 

свиней у багатьох країнах світу були створені програми геномної селекції. На жаль, в 

Україні така програма поки що відсутня. Розробка програми геномної селекції свійських 

тварин в Україні буде сприяти розвитку та збереженню генетичних ресурсів тваринництва 

(науковий керівник доц. С.О. Костенко, ініціативні). 

Продовжувались дослідження з ініціативної тематики щодо формування 

господарсько-корисних ознак молочної худоби (науковий керівник канд. с.-г. наук, доц. 

Т.В. Литвиненко, ініціативна). 

Науковцями кафедри біології тварин досліджувались шляхи надходження, 

механізми впливу та розроблялись способи попередження негативного впливу 

ксенобіотиків на організм риб (науковий керівник доц. І.М. Курбатова, ініціативна). 

Науковцями кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 

продовжувались дослідження у напрямі розробки ресурсозберігаючих технологічних 

прийомів відтворення сільськогосподарської птиці в умовах сучасного виробництва 

продукції птахівництва (науковий керівник проф. Н.П. Прокопенко, ініціативна). 

Науковцями кафедри конярства і бджільництва проводилось обґрунтування 

технології виробництва біологічно активних продуктів за умов комплексного 

використання бджолиних сімей (науковий керівник доц. О.М. Лосєв, ініціативна). 

На кафедрі аквакультури проводились дослідження щодо розробки сучасних 

способів підвищення продуктивності та якості продукції цінних об’єктів аквакультури. 

За результатами досліджень було зроблено висновок, що вплив гуматів на риб 

вивчено недостатньо, наявна інформація має фрагментарний характер. Відсутні дані щодо 

ефекту, який чинять гумати на ріст і виживаність риб та на якість харчової продукції 

рибництва.  

За мету роботи було обрано дослідження рибогосподарського ефекту від 

використання гуматів в кормах для стерляді, вирощуваної у відкритих і закритих системах 

товарної аквакультури. 

За результатами досліджень встановлено позитивний вплив кормової добавки 

гуматів на продуктивні показники різновікового матеріалу стерляді за її вирощування у 

відкритих і закритих системах аквакультури. Зокрема: темп приросту маси риб у 

дослідних варіантах перевищував такий у контролі на 5,3-22 %, в залежності від 

дозування діючої речовини при додаванні в рибний корм і від вікової групи дослідного 

матеріалу риб; виживаність риб була дещо більшою у дослідних садках, ніж у контролі, на 

1,0-9,82 %; конверсія рибного корму в дослідних варіантах на 2,0-4,8 % вища за варіант 

контролю. Є припущення, що цей результат був би кращим за умови введення гуматів у 
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корми заводським способом, адже в експерименті набризкування водного розчину 

препарату на корм може негативно впливати на якість останнього. 

За матеріалами досліджень було опубліковано 2 статті у фахових виданнях і 5 тез 

доповідей на наукових конференціях різних рівнів (науковий керівник доц. 

В.О. Коваленко, ініціативна). 

На кафедрі гідробіології та іхтіології започатковані наукові дослідження щодо 

встановлення особливостей фізіологічного статусу риб у різні періоди річного циклу за 

умов глобального потепління та впливу антропогенних чинників. Здійснено оцінку  

екологічних умов природного відтворення та вирощування різновікових груп риб та стан 

природної кормової бази досліджуваних водойм в різні сезони року. Вивчено динаміку  

рівневого температурного режиму, гідрохімічний склад води та стан природної кормової 

бази (видовий склад та біомаса фіто- зоопланктону, зообентосу) (науковий керівник проф. 

М.Ю. Євтушенко, 110//19-пр-2020). 

Науковцями кафедри завершені наукові дослідження з ініціативної тематики 

«Екологічні закономірності перебігу метаболічних процесів в онтогенезі та в різні періоди 

річного циклу прісноводних риб» (науковий керівник проф. М.Ю. Євтушенко, 

ініціативна). 

Завершені дослідження на кафедрі технології м`ясних, рибних та морепродуктів 

щодо створення комплексу технологій виробництва продуктів для дитячого і дієтичного 

харчування. Досліджено харчову та біологічну цінність різних видів гідробіонтів. 

Визначальним фактором під час підбору видів риби для використання у харчуванні 

населення різних вікових груп були рекомендації органів охорони здоров’я щодо добових 

норм споживання білків і жирів організмом людини, відсутність протипоказань 

використання конкретних сортів риб. Для виготовлення продуктів дитячого харчування 

рекомендовано використання нежирних та маложирних видів риб − тунця, судака, хека, 

путасу, товстолобика, коропа. 

Вивчено харчову та біологічну цінність різних безглютенвмісних продуктів, а саме 

шинкових виробів, рибо-овочевих консервів та вершкове масло з додаванням морських 

водоростей.  

Проведено фізико-хімічні дослідження м'яса страуса, морських водоростей, 

шинкових виробів, рибо-овочевих консервів та вершкового масла з додаванням морських 

водоростей з урахуванням попереднього оброблення сировини. 

Створені продукти відповідають нормативним методичним документам у сфері 

виробництва продуктів дитячого харчування та не містять у своєму складі 

глютенвмістимої сировини. 

Обґрунтовані технологічні параметри попередньої підготовки морських водоростей 

до внесення у високожирні вершки. Доведено, що висушування морських водоростей 

позитивно впливає на однорідність їх подрібнення, що забезпечує рівномірний їх розподіл 

у високожирних вершках на стадії їх нормалізації. Визначено, що вершкове масло з 

морськими водоростями характеризується високою харчовою цінністю за рахунок вмісту 

мінеральних речовин у вершковому маслі з ламінарією, з фукусом, зі спіруліною та з 

цистозірою. Мікроелементи представлені залізом, йодом та селеном, що забезпечує 

високу харчову цінність вершкового масла з морськими водоростями. Введення морських 

водоростей до вершкового масла позитивно впливає на термостійкість та ступінь 

відновлення його структури після руйнування. 

Встановлено вплив технічних параметрів обробки сировини, а також технологічних 

режимів виготовлення на якість кисломолочного напою з комплексом апіпродуктів, 

досліджено залежність споживних якостей кисломолочних напоїв від технологічних 

характеристик подрібненого бджолиного обніжжя, кількісного вмісту його та інших 

апіпродуктів. Встановлені оптимальні технічні параметри перемішування заквашеної 

молочної суміші з комплексною апідобавкою, за яких досягається необхідний 

біотехнологічний ефект – високий вміст пробіотичних культур у готовому 

кисломолочному напої. 
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Теоретично і експериментально обґрунтовано розроблення технології виготовлення 

рибного пудингу та рибних паштетів для дитячого харчування. Удосконалена технологія 

виготовлення пудингу, паштетів шляхом використання гарбуза та часткова зміна рибної 

сировини рослинною. 

Комбінування сировини рослинного і тваринного походження дозволяє 

моделювати хімічний склад продуктів та їх харчову адекватність, згідно з принципами 

дієтотерапії при відповідних порушеннях органів і функцій організму людини.  

За результатами досліджень опубліковано 10 статей у фахових виданнях України та 

7 у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 7 монографій, отримано 16 

патентів України на корисну модель, захищено 2 кандидатські дисертації та 15 

магістерських робіт, розроблено та затверджено 12 нормативних документів (ТУ та ТІ 

України). 

Результати НДР впроваджено у ТОВ «Добра» м. Київ, ТОВ «ВТП» ТРИТОН» 

Дніпропетровська обл., ТОВ «Інноваційна компанія «НІКА» м. Київ та ПрАТ 

«Хмельницька маслосирбаза» (науковий керівник канд. техн. наук Н.В. Голембовська, д/б 

№ 110/4м-пр). 

Започатковані дослідження щодо «наукових основ створення комплексу технологій 

здорових, оздоровчих та функціональних продуктів з використанням лікарських рослин та 

нетрадиційної сировини». Обґрунтовано підбір лікарських рослин – меліса, календула, 

звіробій, ромашка, шавлія та подорожник для екстрагування (настоювання) біологічно-

активних речовин (БАР) з метою додавання до основної сировини і отримання продуктів з 

оздоровчим призначенням. Для процесу екстрагування БАР з меліси та календули 

підібрано екстрагенти – воду і 20 %-ий водно-спиртовий розчин. Визначено оптимальні 

параметри процесу екстрагування БАР із лікарських трав: для екстрагента вода: 

гідромодуль 1, температура екстрагування 600С, тривалість процесу 60 хв.; для 2 %-ого 

водно-спиртового розчину: гідромодуль 1, температура екстракту 200С, тривалість 

процесу – для меліси 90 хв., для календули 120 хв. 

Встановлено оптимальні технологічні режими отримання екстрактів для звіробію, 

ромашки, шавлії. Розроблено технологію одержання високомолекулярного інуліну, що 

забезпечує його якість та збереження природної просторової будови, яка базується на 

певних параметрах температури, умов фракціонування сировини, осадження полімеру та 

концентрації іонів водню в соках та екстрактах (науковий керівник д-р біол. наук 

Л.П. Дерев’янко, д/б № 110/18-пр-2020). 

Завершено вивчення наукових основ створення комплексу технологій виробництва 

дієтичних комбінованих м’ясо-рослинних продуктів з радіозахисними властивостями 

тривалого терміну зберігання. Обґрунтовано вибір функціональних компонентів 

рецептури м’ясо-рослинних консервів, досліджено вплив препарату «Еламін» та 

розчинних харчових волокон на властивості модельних зразків систем. Проведено 

комплексні дослідження якості та безпечності готової продукції та їх динаміку зміни в 

процесі зберігання. 

Розроблено та вдосконалено технологію виробництва м’ясо-рослинних консервів з 

використанням біологічно-активних добавок («Еламін»), рослинної сировини (горох та 

нут), м’ясної сировини (м’ясо курей, індиків, качок). Запропонований спосіб дозволяє 

отримати високоякісний продукт функціонального спрямування з підвищено. Біологічною 

та енергетичною цінністю. 

Розроблені технології виробництва дієтичних комбінованих м'ясо-рослинних 

продуктів з радіозахисними властивостями тривалого терміну зберігання та створено 

асортимент дієтичних консервів: «Горох-нут з м’ясом курки та еламіном», «Каша гречана 

з м’ясом птиці», «Каша рисова з м’ясом курки та еламіном», «М’ясо індика в желе». 

Обґрунтовано та удосконалено технологію м'ясних снеків із додаванням стартових 

культур. У результаті проведених комплексних досліджень було доведено та 

обґрунтовано позитивний вплив бактеріальних препаратів на формування якісних 

властивостей сиров'ялених м’ясних снеків; досліджено бактеріостатичні властивості 
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стартової культури «B-LC-78» при посолі м’ясної сировини. Проведені дослідження 

якісних показників сиров’ялених м'ясних снеків після внесення біопротекторної 

бактеріальної культури та замiни нітриту натрію на екстракт селери з додаванням 

бактеріальної закваски «CS-300» з кольорорегулюючими властивостями.  

На основі отриманих даних була розроблена біотехнологія сиров’ялених м’ясних 

снеків, яка дозволяє отримати продукт, що відповідатиме сучасним уявленням про 

продукцію з високим вмістом білку та мінімізованим вмістом жирів, без застосування 

барвників, ароматизаторів та інших хімічних домішок, з високою біологічною цінністю та 

стабільним рівнем мікробіологічної безпечності. 

За результатами експериментальних досліджень підготовлені та затверджені 

технологічні інструкції по виготовленню нових м’ясних продуктів; опубліковано 3 

монографії, 38 наукових статей, 35 тез доповідей, одержано 17 патентів на корисну 

модель, видано 3 навчальних посібники, захищено 3 кандидатські дисертації та 15 

магістерських робіт. 

Результати експериментальних досліджень презентувались на Міжнародній 

виставці «Агро-2018», «Агро-2019», «Агро-2020». У номінації «За вагомий внесок у 

розробку та впровадження техніки і технологій для сучасних технологій 

сільськогосподарського виробництва» наукова робота «Розроблення асортименту 

дієтичних комбінованих м'ясних консервів» нагороджені Золотою медаллю. 

Результати НДР впроваджені у ТОВ «Пирятинський делікатес» Полтавської 

області (науковий керівник проф. Л.В. Баль-Прилипко, д/б № 110/1-пр-2018). 
 

3.1.4.4. Здоров’я тварин 
 

Вчені НДІ здоров’я тварин у звітному році продовжували дослідження у напрямі 

забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні. 

Науковцями кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин завершено 

роботу у напрямі розробки нових способів стимуляції процесів відновлення ушкоджених 

тканин опорно-рухового апарату домашніх тварин методами клітинної терапії. Визначені 

показники клінічних, лабораторних (біохімічних, гістологічних, ферментних, 

імунологічних статистичних досліджень. Проведено аналіз ефективності застосування 

трансплантації культур клітин порівняно з традиційними підходами у лікуванні хвороб 

опорно-рухового апарату у тварин за спонтанного їх ушкодження, а також у тварин за 

експериментального цукрового діабету та за експериментальними пухлинами. 

Проаналізовані результати використання комплексного підходу до застосування 

стовбурових клітин та інших продуктів клітинних технологій у ветеринарній клітинній 

регенеративній медицині (на прикладі лікування хвороб опорно-рухового апарату), яка 

базується на поєднанні процедур і технологічних процесів з отримання клітин, їх 

культивування, зберігання, транспортування та застосування. Підготовлені відповідні 

методичні рекомендації (науковий керівник проф. А.Й. Мазуркевич, д/б № 110/3-пр-2018). 

На кафедрі біохімії і фізіології тварин започатковані дослідження у напрямі 

коригування молекулярних механізмів функціонування організму тварин за дії 

екопатогенних чинників довкілля і розвитку патологій. За результатами комплексних 

молекулярно-біологічних дослідження проведено оцінку біохімічних механізмів 

цитотоксичного впливу ксенобіотиків (різних груп синтетичних препаратів) на печінку 

тварин. Зокрема, встановлено індикаторні показники протеїнограми та жирнокислотного 

спектра плазми крові щурів, які зазнають найвираженіших змін за розвитку токсичного 

диклофенак-індукованого гепатиту та тетрациклін-індукованого гепатозу. Застосування 

тваринам, хворим на токсичну форму гепатопатології, фосфоліпідовмісної біодобавки 

«FLP-MD» репаративної дії (авторська розробка) забезпечує швидке відновлення 

зазначених показників та запобігає розвитку ускладнень. Встановлені закономірності 

важливі для підвищення ефективності лабораторної діагностики хвороб печінки, 

доповненні картини патогенезу медикаментозної форми гепатопатології на 

молекулярному рівні та у випробуванні ефективності новостворених препаратів 
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гепатопротекторного профілю (науковий керівник проф. В.А. Томчук, д/б № 110/10-пр-

2020). 

Також розпочато розробку способів та засобів регуляції метаболізму в організмі 

тварин за дії різної природи чинників. Розроблені методи одержання біопрепаратів на 

основі макроелементів і деяких компонентів молока та підходи їх застосування з 

відповідним патентуванням та проведені дослідження їх апробації з отримання 

біопрепаратів (науковий керівник проф. Л.Г. Калачнюк, д/б № 110/15-пр-2020). 

Співробітники кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи 

продовжено розробку системи нагляду сказу тварин із застосуванням геоінформаційних 

систем (GIS) та інформаційного тесту біосенсорики (SPR). Встановлено просторовий 

тренд поширення випадків сказу, виділено території з найбільшою концентрацією вогнищ 

та зроблено комп'ютерне картографування території України за ступенем напруженості 

епізоотичного процесу. Проведені порівняльні дослідження імунологічної детекції за 

допомогою імуносенсорних підходів і чинних використовуваних методів. Здійснені 

порівняльні дослідження техніко-економічних та діагностичних характеристик 

імуносенсорних підходів і обґрунтовані рекомендації для практики за конкретних умов 

(науковий керівник проф. В.В. Недосєков, д/б № 110/6-пр-2019). 

На кафедрі паразитології та тропічної ветеринарії продовжені дослідження у 

напрямі моніторингу особливостей поширення зоонозних інвазій тварин та їх 

профілактика в умовах Чорнобильської зони радіоактивного забруднення. Здійснено 

відпрацювання методів виявлення та діагностики паразитарних хвороб з використанням 

паразитологічних методів з метою виявлення збудників хвороб на різних стадіях розвитку. 

За результатами досліджень встановлено, що кабани МГ «Острівки» ТОВ «Метос», що 

знаходяться в Київській області Вишгородський район с. Жукин, значно вражені 

збудниками гельмінтозів. Найбільш ураженими дикі кабани були гельмінтами роду 

Metastrongylidae – 31% від усіх виявлених видів. З них було виявлено два види 

метастронгіл: Metastrongylus salmi і Metastrongylus pudentotectus. Під час проведення 

компресоріумного дослідження м’язів від диких кабанів цього господарства, личинок 

трихінел виявлено не було. Проте, при дослідженні шлунково-кишкового каналу було 

виявлено 4 види гельмінтів: Macracanthorhynchus hirudinaceus, Oesophagostomum 

dentatum, Trichuris suis, Ollulanus suis. Встановлено, що при високій інтенсивності інвазії 

спостерігається втрата продуктивності та падіж молодняку диких кабанів. Здійснено 

відпрацювання методик виявлення та діагностики паразитарних хвороб з використанням 

імунобіологічних методів з метою виявлення збудників хвороб на різних стадіях розвитку, 

а також їх ДНК. Вивчені збудники паразитарних хвороб, що поширені на території 

Чорнобильської зони радіоактивного забруднення та прилеглих до даної території 

областях України. Так, в результаті проведених досліджень у 93,75% мишоподібних 

гризунів (Rodentia Muroidea) родів Apodemus та Myodes виявлено наявність збудників 

інфекційних і протозойних хвороб, зокрема, рикетсій, спірохет, бабезій, гепатозоонів і 

токсоплазм. Також в усіх мазках виявляли патологію еритроцитів: тільця Жолі і 

поліхроматофіли, що також може бути пов’язано з ураженням цих тварин збудниками 

кровопаразитарних хвороб. Наявні експериментальні дані свідчать про можливість 

розвитку несприятливої епідеміологічної ситуації на територіях навколо водойми-

охолоджувача ЧАЕС, що вказує на необхідність проведення подальших  

експериментальних досліджень (науковий керівник доц. М.В. Галат, д/б № 110/2-пр-2019). 

На кафедрі фармакології та токсикології триває наукове обґрунтування та 

створення лікарських засобів на основі феруму (IV) для ветеринарної медицини. 

Висвітлено аналіз фармацевтичного ринку ферумвмісних ветеринарних препаратів, 

зареєстрованих Україні у 2020 році, проаналізовано фармако-токсикологічні властивості 

комплексу гексагідразидного клатрохелату Феруму (IV); наведено результати 

дослідження подразнювальної дії та алергенних властивостей клатрохелату Феруму (IV); 

проаналізовано результати клінічних досліджень клатрохелату Феруму (IV) на поросятах 

та свиноматках (науковий керівник проф. В.Б. Духницький, д/б № 110/12-пр-2019). 
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Науковими співробітниками кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин 

розпочаті дослідження «Топографія і будова імунних утворень органів травлення у 

птахів». Встановлено, що стравохідний мигдалик вперше виявляється у плодів на 20 добу 

інкубації курей і представлений локальними скупченнями дифузної лімфоїдної тканини. У 

птиці віком 5 діб у цій тканині виникають передвузлики і первинні лімфоїдні вузлики, а у 

15-добових – ще й вторинні лімфоїдні вузлики, що свідчить про його 

морфофункціональну зрілість, тобто здатність давати повноцінну імунну відповідь на дію 

антигенів. За даними морфометричних досліджень, площа лімфоїдної тканини, яка 

розташована у власній пластинці слизової оболонки та підслизовій основі стравохідного 

мигдалика, вірогідно (p<0,001) збільшується до 60-добового віку (54,57±0,04%), у 90-180-

добовому її вміст коливається в межах 50-52%, а у птиці старшого віку вона нерівномірно 

зменшується, що є проявом фізіологічної інволюції. Імуногістохімічними дослідженнями 

лімфоїдної тканини стравохідного мигдалика курей віком 25, 180 і 300 діб виявлені окремі 

субпопуляції Т-лімфоцитів (CD4+, CD8+), зрілі В-лімфоцити (CD20+), які підтверджують, 

що у ньому відбувається антигензалежна проліферація і диференціація лімфоцитів у 

ефекторні клітини. Серед кластерів найбільше CD20+-лімфоцитів, що свідчить про 

переважання гуморальної ланки імунітету над клітинною(науковий керівник доц. 

Н.В. Дишлюк, ініціативна). 

Ще один напрям досліджень – топографія, розвиток і будова імунних утворень 

органів травлення ссавців. Встановлено, що у порожній кишці свійського кроля може бути 

4-7 плямок Пейєра, а в самок – 4-5. У кролів обох статей у клубовій кишці переважно 

виявлялася одна плямка. Найбільшу площу в стінці плямок Пейєра займає слизова 

оболонка (93,22±0,82 % у плямках порожньої кишки і 86,28±3,55 % – клубової). М’язова 

оболонка займає 4,57±0,45 % і 10,05±3,11 %, відповідно, а серозна – 2,21±0,48 % і 

3,66±0,49 %. До складу лімфоїдної тканини плямок Пейєра входять вузликова форма, на 

яку припадає 66,07±3,77 % її площі в порожній кишки і 76,81±6,58 % – у клубовій, а також 

дифузна форма. 

Клітинний склад плямок Пейєра порожньої і клубової кишок характерний такому 

периферичних органів гемопоезу та лімфопоезу тварин. Вони містять клітини лімфоїдного 

ряду (лімфоцити, імунобласти, проплазмоцити, плазмоцити, NK-клітини), клітини 

структур оболонок їх стінки (епітеліоцити, фібробласти, макрофаги, тучні клітини, 

ендотеліоцити), а також клітини крові (моноцити, еритроцити і гетерофіли). Серед 

виявлених популяцій клітин плямок Пейєра порожньої і клубової кишок найбільше 

лімфоцитів (науковий керівник проф. В.Т. Хомич, ініціативна). 

За ініціативною тематикою «Розробити критерії морфофункціональної діагностики 

отруєння кантаксантином в канарок кольорових» встановлено, що за впливу 

кантаксантину змінюються морфологічні показники крові: кількість еритроцитів 

зменшується до 50%, тромбоцитів – до 84%, гемоглобіну – до 58%, показник гематокриту 

– до 64%, кількість гетерофілів – до 25%, MCH – до 30% та MCHC – до 22%; загальна 

кількість лейкоцитів збільшується до 1242%, а саме: еозинофілів – до 416% та моноцитів 

до 208%, швидкість осідання еритроцитів – до 400%. Виявлені зміни свідчать про 

пригнічення гемопоезу, розвитку анемій, запальних процесів. За результатами 

біохімічного дослідження крові виявлено зміни таких показників: збільшення вмісту 

аланінамінотрансферази до 1553 %, аспартатамінотрансферази – до 388 %, загального 

білку – до 14 %, сечової кислоти – до 221 %. Виявлені зміни біохімічних показників крові 

свідчать про розвиток дистрофічних процесів в печінці й нирках (науковий керівник доц. 

Я.К. Сердюков). 

На кафедрі терапії і клінічної діагностики продовжуються дослідження з 

діагностування патологій центральної нервової системи у дрібних домашніх тварин та 

розробки методів корекції. Вперше досліджено ефективність метаболічної терапії з 

використанням амінокислот при лікування собак, спонтанно хворих на епілепсію. 

Встановлено протиепілептичну ефективність комплексного застосування лейцину, 

гліцину і таурину собакам, хворим на епілепсію невідомого походження, на рівні 37,5 %, 
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що проявлялась у подовженні інтеріктального періоду в 2-3 рази. Встановлено безпечність 

довготривалого додаткового екзогенного надходження в організм лнйцину, ізолейцину, 

віліну, гліцину і таурину. В рамках проведення досліджень вперше з метою використання 

у собак удосконалено скальповий електрод для проведення електроенцефалографії. 

Триває розробка методів комплексної візуальної діагностики внутрішніх хвороб 

дрібних домашніх тварин з використанням комп’ютерних технологій. Досліджено 

фенотипічний прояв гіпертрофічної кардіоміопатії у свійського кота за допомогою 

інструментальних методів досліджень. Отримані дані рентгенографії і електрокардіографії 

дозволяють зафіксувати патологічні зміни, які є наслідком розвитку гіпертрофічної 

кардіоміопатії. 

Продовжені дослідження «Механізми формування колострального імунітету у 

тварин, їх порушення та розробка засобів корекції». Наведені результати застосування 

розробленого препарату «Мембраностабіл» і нативних ліпосом з фосфоліпідного бішару 

на основі соєвого лецитину для корекції показників вмісту імуноглобуліну G (IgG) у 

сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету. 

Досліджені показники вмісту IgG у сироватці крові новонароджених телят у динаміці − 

від народження до 11-добового віку. Дослідження проводили на новонароджених телятах 

трьох груп (контрольна та дві дослідні) української чорно-рябої молочної породи. Рівень 

IgG досліджували методом гель-електрофорезу в поліакриламідному гелі. Кількісну 

оцінку білкових фракцій проводили скануванням електрофореграми з наступною 

реконструкцією їх графічно і обчисленням за відносними одиницями або площею з 

використанням комп’ютерної програми. Встановлено, що препарат «Мембраностабіл» і 

нативні ліпосоми з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину активують 

транспорт імуноглобулінів у тонкому кишечнику і сприяють достовірному підвищенню 

вмісту IgG порівняно з телятами контрольної групи. Вміст IgG у сироватці крові 

новонароджених телят обох дослідних груп у віці 6 год достовірно зріс і залишався вищим 

впродовж всього періоду досліду, за винятком телят першої дослідної групи у віці 7 діб, 

порівняно з телятами контрольної групи. Показано динаміку з порівняльним аналізом 

вмісту IgG у сироватці крові між показниками телят окремих груп. Зростання вмісту IgG в 

крові новонароджених телят є одним із факторів, що забезпечує профілактику раннього 

імунодефіциту, сепсису, розвитку розладів травлення та виникнення інших хвороб 

молодняку (науковий керівник проф. М.І. Цвіліховський, ініціативні). 

У рамках ініціативної тематики на кафедрі епізоотології, мікробіології і вірусології 

тривають дослідження із вивчення біологічних властивостей цитробактерій, як чинників 

природного антагонізму та паразитизму. Проведені дослідження культурально-

морфологічних та біохімічних властивостей отриманих ізолятів Citrobacter spp. на 

диференційно-діагностичних середовищах (після селективного накопичення) (науковий 

керівник проф. Т.В. Мазур). 
 

3.1.4.5. Техніка, енергетика та інформатизація АПК  
 

Дослідження за науковим напрямом «Технічні науки» спрямовані на створення 

новітніх енергоощадних технологій виробництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, підвищення надійності й ефективності використання 

сільськогосподарської техніки, її модернізацію; розробку систем енергозабезпечення 

тощо. 

Молодими вченими кафедри конструювання машин і обладнання продовжено 

розроблення високоефективних автоматичних регуляторів. Проведено аналіз прикладних 

сфер застосування метаевристичних методів оптимізації, зокрема методу PSO та його 

модифікацій. Виконано розробку модифікації методу рою часточок PSO-D-ME, яка 

включає механізм переініціалізації та підтримки високої різноманітності рою. На основі 

аналізу розв’язків тестових оптимізаційних задач підтверджено її високі пошукові 

властивості. Модифікований метод застосовано для навчання штучних нейронних мереж, 

які виступають у ролі нейрорегуляторів. Для цього виконано постановку задачі та 
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розроблено методику зведення вихідної задачі до задачі оптимізації без обмежень. 

Ефективність розробленого підходу доведена шляхом проведення розрахункових 

експериментів для лінійних та нелінійних MISO-систем, а також для лінійних MIMO-

систем. Виконано розробку методів врахування додаткових обмежень (наприклад, на 

мінімальне число перемикань для двопозиційних регуляторів, і для випадків, коли 

обмеження представляються як функції фазових координат). Проведені розрахункові 

експерименти показали високу ефективність розроблених методів. Проведено аналіз 

програмних продуктів для розробки сучасних промислових автоматичних регуляторів. 

Проаналізовано види фільтрів, які застосовуються для обробки сигналів датчиків та 

розроблено методику ідентифікації об’єктів регулювання. Застосування методики 

дозволяє отримати нейроідентифікатор, який можна застосовувати як математичну модель 

об’єкта регулювання у задачах синтезу оптимальних регуляторів (науковий керівник доц. 

Ю.О. Ромасевич, № 110/1м-пр-2019). 

На кафедрі також виконується проєкт – наукове обґрунтування і розробка методів 

динамічного моделювання та режимно-параметричної оптимізації сучасних 

вантажопідйомних машин. Проведено аналіз конструктивного виконання стрілових 

систем кранів-маніпуляторів з гідравлічним приводом, динамічних навантажень, які 

виникають в механізмах приводу та елементах металоконструкції кранів-маніпуляторів 

при переміщенні вантажу. Проведено динамічний аналіз зміни вильоту стрілової системи 

крана-маніпулятора з вантажем. Розроблено динамічну модель стрілової системи в 

процесі зміни вильоту вантажу, яка являє собою механічну систему з чотирма ступенями 

вільності. Розв’язано оптимізаційні задачі зміни вильоту стрілової системи крана-

маніпулятора при суміщенні одночасного кутового переміщення рукояті та лінійного 

переміщення телескопічної секції. На основі методів аналітичної механіки та 

метаевристичного методу ME-PSO отримані оптимальні режими руху вихідних ланок 

механізмів приводу стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом із 

врахуванням інерційних параметрів стрілової системи з вантажем. Встановлені 

закономірності зміни об’ємної подачі робочої рідини до механізмів приводу, за якої 

мінімізуються динамічні навантаження, що виникають в процесі переміщення ланок 

стрілової системи. Обґрунтовано конструктивні параметри та удосконалено систему 

керування привідними механізмами крана-маніпулятора, які забезпечать реалізацію 

оптимальних режимів руху. Розроблено програму проведення експериментальних 

досліджень для отримання фактичних результатів динаміки переміщення ланок стрілової 

системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом та шарнірно закріпленим вантажем 

на жорсткому підвісі за реальним та оптимальним режимами руху та порівняння їх з 

результатами, отриманими теоретичним шляхом. Виготовлено фізичну модель крана-

маніпулятора з гідравлічним приводом та розроблено систему керування гідравлічними 

привідними механізмами. Підібрано та змонтовано для збору експериментальних даних 

високоточне вимірювально-реєструюче обладнання. Сплановано методику проведення 

експериментальних досліджень для отримання фактичних результатів динаміки 

переміщення ланок стрілової системи крана-маніпулятора за реального та оптимального 

режимів руху та обрано методику обробки масиву зібраних експериментальних даних. 

Проведені експериментальні дослідження для переміщення як окремих ланок стрілової 

системи так і при поєднанні їх одночасної роботи. На основі отриманих результатів 

розроблено науково-обґрунтовану методику розрахунку оптимальних режимів зміни 

вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом на перехідних 

ділянках руху, які до мінімуму зводять дію динамічних навантажень, зменшують 

енергетичні витрати та тривалість виконання розвантажувально-завантажувальних 

операцій (науковий керівник доц. А.П. Пилипенко, № 110/13-пр-2019). 

На кафедрі механіки продовжено роботу у напрямі розробки нових способів 

підвищення втомної довговічності алюмінієвих сплавів за рахунок використання 

імпульсного введення енергії і нанотехнологій. Доведено існування ефекту прояви зуба 

текучості і площадок текучості різної протяжності в сплавах Д16 і 2024-Т3 після ударно-
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коливального навантаження різної інтенсивності. Дано фізичне пояснення цього ефекту. 

Аналіз ТЕМ-структур сплавів Д16 і 2024-Т3 після реалізації ударно-коливального 

навантаження різної інтенсивності виявив суттєву зміну фазового складу за рахунок 

зменшення концентрації часток Θ-фази у порівнянні з вихідним станом. Головна причина 

цього ефекту полягає в тому, що частки Θ-фази мають складну геометричну форму з 

неоднорідним полем напружень біля них. В області максимальної концентрації напружень 

починаються релаксаційні процеси (рекристалізація), розвиток яких супроводжується 

утворенням великих ділянок досконалої структури з меншою травимістю в процесі 

електрохімічної підготовки фольги для ТЕМ-дослідження. Зменшення площі таких 

ділянок, викликаної зменшенням концентрації Θ-фази, супроводжується зростанням 

втомної довговічності. Дані, отримані методом рентгенівської фотоелектронної 

спектроскопії (РФС), додатково вказують на значну зміну процентного складу деяких 

елементів – вуглецю, алюмінію, кремнію та ін. у поверхневих шарах сплавів внаслідок 

попереднього ударно-коливального навантаження різної інтенсивності, в порівнянні з 

вихідним станом. Показано, що за рахунок одночасної дії попереднього імпульсного 

введення енергії в сплави Д16 і 2024-Т3 різної інтенсивності за рахунок ударно-

коливального навантаження і використання нанорозчинів різних матеріалів можна 

регулювати твердість поверхневих шарів сплавів, що суттєво впливає на втомну 

довговічність сплавів. Встановлено і детально описано альтернативний дислокаційний 
механізм пластичної деформації матеріалів (науковий керівник проф. М.Г. Чаусов, 

№ 110/7-пр-2019). 

Науковці кафедри надійності техніки працюють у напрямі розробки 

конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності запобіжних механізмів 

гвинтових конвеєрів. Проведено аналіз конструкцій і процесів роботи гвинтових 

конвеєрів, проаналізовані конструкції і режими роботи запобіжних муфт, результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень з визначення їх раціональних 

конструктивних і динамічних параметрів. Встановлено зв’язок конструктивних і силових 

параметрів запобіжних муфт гвинтових конвеєрів транспортно-технологічних механізмів. 

Обґрунтовані вимоги до технологічності та ремонтопридатності конструкцій запобіжних 

муфт гвинтових конвеєрів (науковий керівник доц. О.М. Троханяк, ініціативна). 

На кафедрі механіки розпочато роботу з розроблення ресурсозберігаючих 

вібраційних технологій та технічних засобів для галузі буряківництва. Вдосконалено 

теорію вібраційного технологічного процесу викопування коренеплодів із врахуванням 

пружно-демпфуючих властивостей ґрунту. Розроблено теорію ударної взаємодії 

вібраційного викопувального робочого органу з тілом коренеплоду за умови, коли 

вібраційні леміші одного копача коливаються з різною частотою (науковий проф. 

керівник В.М. Булгаков, д/б № 110/5-пр-2020). 

Науковцями кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту 

започатковано розроблення технології ультразвукової дезінтеграції рослинної біомаси 

незернової частини врожаю сільськогосподарських культур. Визначено ресурсний 

потенціал існуючої рослинної біомаси (перелік перспективних сільськогосподарських 

культур, доцільні обсяги їх використання, раціональні технології заготівлі та первинної 

обробки). Встановлені основні напрями експериментальних досліджень, раціональні межі 

технологічних параметрів ультразвукової дезінтеграції (науковий керівник д-р. техн. наук 

В.В. Братішко, д/б № 110/7-пр-2020). 

Ще один напрям досліджень науковців кафедри − обґрунтування методів 

підвищення виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах інтенсифікацією 

інженерного менеджменту. Визначені головні фактори, які характеризують особливості 

машинного виробництва зерна в господарствах, зміст головних особливостей виробництва 

зерна в господарствах з різним його валовим збиранням (науковий керівник канд. техн. 

наук І.Л. Роговський, д/б № 110/9-пр-2020). 

Молоді вчені кафедри у рамках ініціативної тематики завершили обґрунтування 

параметрів та режимів відновлення і забезпечення працездатності машин для 
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лісотехнічних робіт. Розроблено метод моделювання управління періодичністю 

відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт з урахуванням ТО, заснований 

на використанні теорії напівмарковських процесів із загальним фазовим простором і 

алгоритмом фазового укрупнення, що дозволяє створювати моделі багатокомпонентних 

технічних систем з різними стратегіями ТО. Побудовані стохастичні й імітаційні моделі 

управління періодичністю відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт з 

урахуванням ТО: однокомпонентні – з різними стратегіями ТО і двокомпонентні – з 

урахуванням структури, які дозволяють визначати оптимальні періодичності 

обслуговування одно- і двокомпонентних технічних систем.  

Розроблено технічні та економічні критерії оцінки якості функціонування одно- та 

двокомпонентних технічних систем з урахуванням ТО. 

За даними пасивного виробничого експерименту встановлені теоретичні закони 

розподілу деяких характеристик машин для лісотехнічних робіт: напрацювання на 

відмову підкоряється закону Ерланга 6-го порядку, а час відновлення – закону Ерланга    

4-го порядку. Перевірена адекватність стохастичних моделей на основі даних пасивного 

виробничого експерименту. Виконано імітаційне моделювання ТК з урахуванням ТО, яке 

підтвердило теоретичні результати. 

Вперше запропоновано структуру АСПР при управлінні періодичністю ТО 

технічних систем, заснована на ієрархічному принципі. Створено інформаційне та 

програмне забезпечення АСПР. Розроблено АСПР, заснована на функціональному та 

модульному принципах, яка забезпечує підвищення безвідмовності функціонування одно- 

та двокомпонентних технічних систем за рахунок своєчасної підготовки інформації для 

прийняття рішень з управління періодичністю ТО (науковий керівник доц. Л.Л. Тітова, 

ініціативна). 

Вченими ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, кафедри автоматики та 

робототехнічних систем продовжено розроблення технології діагностики якості 

функціонування сільськогосподарських споживачів електричної енергії на основі 

використання ІР-технологій. Виконано роботи з розроблення алгоритму роботи 

мікроконтролера сімейства LPC процесорної плати з Ethernet інтерфейсом та формувачів 

сигналів, що вимірюються на ПЛІС ALTERA. Проведено експериментальні дослідження і 

технічні випробування фрагментів лабораторного зразка пристрою контролю якості 

формування синхросигналів. 

Проведені роботи з виготовлення лабораторного зразка пристрою контролю якості 

формування синхросигналів ІР-мереж та розроблення діючого сегменту розповсюдження 

сигналів точного часу, побудованого на основі ІР-мережі НУБіП України. Виконано 

роботи з комп’ютерного програмування телевимірювального модуля та проведено 

експериментальні досліджень лабораторного зразка пристрою контролю якості 

формування синхросигналів. Розроблено програми дистанційного контролю та 

моніторингу сегменту розповсюдження сигналів точного часу.  

Розроблено концептуальні засади діагностики якості функціонування 

сільськогосподарських споживачів електричної енергії у виробництві, переробці, 

зберіганні сировини рослинного походження та автоматизації технологічних процесів у 

тваринництві. Проведено технічні випробування пристрою контролю якості формування 

синхросигналів на діючій ІР-мережі (науковий керівник доц. В.В. Коваль, д/б №  110/3-пр-

2019). 

Молодими вченими кафедри завершено розробку ресурсоефективних режимів 

вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах. Запропоновано вдосконалену 

структурну схему системи керування за рахунок модулю оптимізації режимів роботи 

електротехнічного обладнання на основі синергетичного методу. На основі пасивного 

експерименту розроблено інформаційне забезпечення системи з метою моніторингу 

енергетичних та матеріальних ресурсів, що витрачаються при виробництві овочевої 

продукції у тепличних комплексах. З використанням математичної моделі тепличного 

комплексу та на підставі доведеної її адекватності досліджено розроблені на попередніх 
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етапах методи оптимізації ресурсовитратності процесу вирощування (нейромережеве 

прогнозування, нечітку систему керування, метод генетичного алгоритму, синергетичний 

підхід). У результаті порівняння зазначених методів визначено алгоритм роботи 

підсистеми підтримки прийняття рішень та розроблено математичний апарат. 

Розроблено методику вибору ресурсоефективних режимів вирощування овочевої 

продукції з урахуванням енергетичних потоків, інформації щодо прогнозованих значень 

зовнішніх збурень та синергетичного керування інформаційними потоками між 

підсистемами тепличного комплексу протягом періоду виробництва овочевої продукції. 

Проведено експериментальні дослідження розробленої оптимізаційної системи керування 

для енергоефективного управління тепличними комплексами в умовах невизначеності 

зовнішніх збурень та із врахуванням стану біологічної складової (овочевої продукції). 

Вдосконалено розроблену енергоефективну систему керування на основі аналізу 

проведених експериментальних досліджень ресурсоефективних режимів вирощування 

овочевої продукції. Розроблено рекомендації щодо вибору та впровадження оптимальних 

ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах на 

основі результатів проведених досліджень (науковий керівник канд. техн. наук 

А.О. Дудник, д/б №  110/1м-нтр). 

На кафедрі теплоенергетики триває розробка нового способу приготування кормів 

з використанням роторно-пульсаційних апаратів для підвищення якості кормової суміші. 

Розроблена нова конструкція та виготовлено експериментальний зразок роторно-

пульсаційного апарату для приготування рідких зернових кормів, який базується на 

дискретно-імпульсному вводі енергії під час приготування кормових сумішей. В 

результаті експериментальних досліджень отримано основні характеристики кормової 

суміші, такі як: продуктивність і тривалість процесу приготування, середній розмір 

подрібнених часток зерна, температура, споживана потужність для отримання одиниці 

об’єму корму, реологічні властивості, зообіологічний склад кормової суміші (науковий 

керівник проф. В.Г. Горобець, д/б №  110/10-пр-2019). 

На кафедрі електричних машин і експлуатації електрообладнання розпочато новий 

напрям досліджень − розробка електротехнологічного комплексу з гібридною системою 

енергозабезпечення для переробки побічних продуктів птахівництва у паливо, біологічні 

корми та добрива. Розроблено концепцію гібридної системи енергозабезпечення 

електротехнологічного комплексу. Встановлені закономірності процесу термічного 

гідролізу біомаси у тонкому шарі двошнекової системи з урахуванням впливу магнітного 

поля і поверхневих електричних потенціалів та обґрунтовані режимні параметри 

технологічної лінії обробки пір’я. 

Розроблені модель енергетичного впливу на частки біомаси при одночасній дії 

змінного електромагнітного поля, ударних імпульсів та ультрависоких відцентрових 

прискорень; мультифізичні скінченно елементні моделі 3D для чисельного моделювання 

взаємопов’язаних електромагнітних, теплових та гідродинамічних процесів у зонах 

біоковерсії електротехнологічного комплексу. 

За замовленням Міністерства освіти і науки України у рамках спільного 

українсько-індійського проєкту тривають дослідження «Науково-технічні основи 

створення комплексу енерготехнологічної переробки біомаси для отримання речовин з 

новими властивостями і підвищення їх комерційної цінності». Розроблені принципи 

побудови комплексу енерготехнологічної переробки біомаси з високим ступенем 

інтеграції і рекуперації теплової енергії відпрацьованого теплоносія та використанням 

впливу електрофізичних полів на властивості продуктів переробки. Результати даних 

досліджень свідчать, що ефекти зміни ОВП і рН проявляються для різних субстратів як 

під впливом обертового електромагнітного поля з рівнем магнітної індукції, так і при 

переміщенні субстрата в полі постійних магнітів. Це сприяє інтенсифікації хімічних 

процесів у розчинах біомаси і є підставою для розробки апаратурних рішень щодо 

керованості процесу. Обґрунтовані методологічні аспекти досліджень гальваномагнітних і 

термомагнітних ефектів у металах з метою застосування в системах конверсії тепла 
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відпрацьованого теплоагента. Проведені експериментальні дослідження з визначення 

ефекта Нернста-Еттінгсхаузена в порожнистому циліндрі у магнітному полі постійних 

магнітів. Встановлені енергетичні характеристики термоелементів неплоскої форми 

(науковий керівник проф. М.М. Заблодський, д/б №№ 110/21-пр-2020, М/9-2020). 

Науковцями кафедри фізики продовжені дослідження щодо підвищення 

енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових 

люмінесцентних ламп. Проведено процедури синтезу та одержано серії зразків складно-

катіонних фосфатів та молібдатів, як чистих так і легованих в аніонній підгратці ванадієм, 

фтором, а також у катіонній підгратці іонами рідкісноземельних та перехідних металів.  

Встановлено, що леговані ванадієм зразки молібдату калію-бісмуту виявляють 

широкосмугову власну фотолюмінесценцію лише при низькій температурі. Додавання 

ванадію підвищує ефективність передачі енергії збудження від матриці до 

рідкісноземельного іона Eu3+. Для фосфату K3Gd(PO4)2:Eu встановлено передачу енергії 

збудження від гадолінію до європію. Встановлено, що легування іонами марганцю сполук 

CaMoO4:0.1%Eu дозволяє підвищити інтегральну інтенсивність люмінесценції європію 

приблизно на 40 % при умові збудження на 473 нм та при Т = 300 К.  

Показано, що легування фтором суттєво впливає на характеристики вланої 

фотолюмінесценції оксидів ZrO2 та NaY(MoO4)2. Для першого оксиду відбувається зміна 

кількості F-центрів різного типу (F0 та F+), що призводить до зменшення короткохвильової 

люмінесценції при збільшенні кількості фтору. Для молібдату відбувається перерозподіл 

інтенсивностей довгохвильових компонент ФЛ, причому при різних температурах він є 

різним. Згідно результатів розрахунків внесення фтору до кристалів змінює параметри 

структурних елементів, таких як кисневі поліедри, що призводить до зміни оптичних 

властивостей оксидних сполук (науковий керівник проф. В.В. Бойко, д/б №  110/14-пр-

2019). 

Започатковано новий напрям досліджень «Структурно-алгоритмічний синтез 

системи динамічного енергоменеджменту мікрогрід з полігенерацією на основі технології 

інтернету речей». Запропоновано ресурсно-процесний підхід для побудови математичної 

моделі функціонування системи динамічного енергоменеджменту мікрогрід системи з 

полігенерацією з урахуванням топології, базових і змішаних режимів функціонування, 

контролю генерації та споживання електроенергії, синхронізації виконання заданої 

множини процесів і використання програмного ресурсу для забезпечення мінімізації 

витрат на енергозабезпечення. 

Одержані результати створюють передумови для вирішення завдань, пов'язаних з 

математичним моделюванням функціонування складних багатокомпонентних систем, 

визначення процедур аналізу їх ефективності та оптимальності, розвитком алгоритмів 

управління та чисельних методів, створенням системного і прикладного програмного 

забезпечення, розробкою принципів синтезу технічної бази для структур таких систем 

(науковий керівник проф. В.В. Каплун, д/б № 110/22-пр-2020). 

Дослідження молодих вчених факультету інформаційних технологій у звітному 

році були спрямовані на завершення розробки трансформаційної стратегії державного 

регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної 

безпеки України. Розроблено функціональну економіко-математичну модель державного 

регулювання інформаційного простору в умовах підвищених ризиків зовнішніх та 

внутрішніх загроз та у контексті забезпечення суспільного добробуту. Встановлені нові 

підходи до підвищення ефективності державного регулювання інвестиційно-

інноваційного розвитку інформаційного простору в системі економічної безпеки України. 

Підготовлена трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного 

простору як соціально-економічного чинника національної безпеки України, що поєднує 

економічні, соціальні, організаційні, інформаційні аспекти, та базується на нових 

економіко-математичних моделях, підходах та механізмах. Розроблено проєкт 

нормативно-правового акта про трансформаційну стратегію державного регулювання 

інформаційного простору як соціально-економічного чинника національної безпеки 
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України (науковий керівник канд. екон. наук К.Л. Тужик, д/б № 110/3м-пр). 

Започатковано створення моделі гібридного веб-орієнтованого середовища 

доставки навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти. Визначено 

понятійно-термінологічний апарат, зокрема уточнено поняття «гібридне веб-орієнтоване 

середовище навчального контенту», класифіковано е-навчальний контент за формою 

подання, аспектами використання, технологіями створення; визначені вимоги щодо 

використання е-навчального контенту та хмарних навчальних сервісів у зазначеному 

середовищі. Систематизовано світовий і вітчизняний досвід, тенденції використання й 

розвитку гібридного веб-орієнтованого середовища навчального контенту, здійснено 

класифікацію особливостей використання гібридного веб-орієнтованого середовища 

навчального контенту, теоретично обґрунтовано та розроблено інформаційні та 

педагогічні моделі використання гібридного веб-орієнтованого середовища навчального 

контенту учасникам освітнього процесу (змішане, перевернуте, дистанційне навчання). 

(науковий керівник д-р пед. наук О.Г. Глазунова, д/б № 110/11-пр-2020). 
 

3.1.4.6. Лісівництво та декоративне садівництво 
 

Науковці НДІ лісівництва та декоративного садівництва у звітному році 

продовжували прикладні наукові дослідження з актуальних проблем лісівничої науки, 

садово-паркового господарства і охорони природного навколишнього середовища, 

підвищення продуктивності лісових екосистем та оптимізації зональних лісоаграрних 

ландшафтів, спрямованих на: прикладні рішення оцінювання впливу порушень у лісових 

екосистемах на вуглецевий цикл; розробку практичних засад фітодизайнологічної 

екотрансформації насаджень мегаполісів; науково-методичні засади та інформаційний 

інструментарій оцінювання первинної продукції і потенціалу біомаси лісів Українських 

Карпат; інтегровану систему прикладних рішень для оцінювання та екозбалансованого 

використання енергетичного потенціалу гірських лісів України. 

На кафедрі таксації лісу та лісового менеджменту продовжуються дослідження 

«Прикладні рішення оцінювання впливу порушень у лісових екосистемах на вуглецевий 

цикл». 

У поточному році проаналізовано стан дослідження порушень в лісових 

насадженнях та оцінювання резервуарів і потоків вуглецю в екосистемах та організовано 

спостереження за виникненням порушень на тестових ділянках для конкретизації 

закономірностей виникнення порушень у лісових екосистемах. Здійснено аналіз 

емпіричних дослідних даних для моделювання швидкості емісії вуглецю внаслідок 

порушень. Досліджено закономірності формування компонентів деревного детриту в 

насадженнях основних лісотвірних видів України. Закладено пробні площі для 

встановлення закономірностей формування відпаду дерев і емісії вуглецю в лісових 

екосистем. Здійснено підбір даних дистанційного зондування Землі та розроблення 

методичних засад для дослідження запасів мортмаси лісів за застосування машинного 

навчання. Встановлено швидкість деструкції мортмаси основних лісотвірних видів на 

лісових ділянках, де відбулися порушення. Оцінено мортмасу за застосування 

комплексного прикладного аналізу на дослідній території в Чернігівській області. 

За звітний період опубліковано 2 статті в наукових виданнях, які включені до 

міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 статті у фахових наукових журналах, 

монографію, що стали результатом проведених досліджень. Підготовлено 6 охоронних 

документів на об’єкти інтелектуальної власності. Результати науково-дослідної роботи 

були апробовані на міжнародній та всеукраїнській науково-практичних конференціях 

(науковий керівник д-р с.-г. наук А.М. Білоус, д/б № 110/5-пр-2019). 

Науковцями кафедри продовжені наукові дослідження щодо науково-методичних 

засад та інформаційного інструментарію оцінювання первинної продукції і потенціалу 

біомаси лісів Українських Карпат. 

Здійснено аналіз структури лісового фонду регіону Українських Карпат у межах 

чотирьох областей (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька); 
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групування та порівняння вихідних даних, які характеризують базові лісівничо-таксаційні 

показники деревостанів; збір польових дослідних даних, щодо оцінювання первинної 

продукції і потенціалу деревної біомаси частини лісів Прикарпаття, під час відрядження 

до ДП «Делятинське лісове господарство». 

Доповнено нормативно-довідкову базу для оцінювання росту, продуктивності та 

біомаси лісів Українських Карпат у межах букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття. Зокрема, 20 тимчасовими пробними площами, що були закладені у 

природних букових деревостанах Чернівецької області, на яких зрубано та обміряно 82 

модельні дерева. Здійснено удосконалення окремих математичних моделей динаміки 

компонентів біомаси лісових екосистем досліджуваного регіону, зокрема природних 

букових деревостанах Чернівецької області. Виконано також уточнення особливостей 

структури біомаси природних букових деревостанах Буковинського Передкарпаття та 

запропоновано математичні моделі динаміки таксаційних показників та регіональні 

таблиці ходу росту модальних букових деревостанів регіону дослідження. 

Розроблені таблиці ходу росту відображають особливості формування природних 

букових деревостанів в умовах Буковинського Передкарпаття та є складовою системи 

нормативно-інформаційного забезпечення як лісогосподарського виробництва, так і 

лісотаксаційної науки. Запропоновано нормативно-довідкові матеріали, що дозволяють 

здійснити статичну оцінку енергоємності компонентів біомаси букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття як на ділянках лісосічного фонду, так і у процесі їх 

відведення під рубки формування й оздоровлення лісів та встановити структуру 

енергетичної деревної сировини. Розроблено статичні та динамічні нормативно-довідкові 

таблиці для кількісної оцінки продукції в компонентах фітомаси дерев та деревостанів 

лісотвірних видів Українських Карпат. 

За результатами виконання наукових досліджень опубліковано 1 посібник, 3 статті 

у фахових виданнях України, 2 статті у журналах, що входять у наукометричну базу 

Scopus, 5 тез доповідей, подано 12 авторських свідоцтв (науковий керівник д-р с.-г. наук 

Р.Д. Василишин, д/б № 110/4-пр-2019). 

Науковцями кафедри завершені прикладні дослідження щодо розробки науково-

методичного забезпечення розвитку інвентаризації лісових ресурсів. Відповідно до 

завдань лісової інвентаризації обґрунтовано технологію поєднання даних таксації лісових 

ділянок із супутниковими знімками задля встановлення розподілу площі вкритих лісовою 

рослинністю ділянок за деревними видами, що трапляються в складі лісових  насаджень. 

За результатами виконаних досліджень розроблено методику статистичного оцінювання 

стовбурового запасу деревини, використовуючи створений за методом k-найближчих 

сусідів (k-NN) по-піксельний розподіл цього показника для деревостанів. 

Опрацьовано методику інвентаризації лісів, для так званих «малих територій» – 

локальних областей інтересу, що виділяють в межах об’єкта інвентаризації 

(адміністративні райони, території громад, об’єкти природно-заповідного фонду тощо) та 

недостатньо представлені вибірковими наземними даними. Розроблені методичні рішення 

апробовано на тестових полігонах регіонального (Сумська область) і локального рівнів 

(ВП НУБіП України «Боярська ЛДС») і оформлені у вигляді науково-методичних 

рекомендацій для інвентаризації лісових ресурсів. 

Використовуючи експериментальні даних досліджень на вибіркових одиницях, 

обґрунтовано ефективні підходи щодо наземної таксації лісових насаджень під час 

інвентаризації лісів. За результатами дослідження точності та мінливості оцінок сум площ 

перерізів дерев на 1 га, одержаних за різних форм, розмірів і методу обліку дерев, 

запропоновано оптимальні з точки зору точності та витрат конфігурації пробних площ 

фіксованого радіуса, а також реласкопічних і комбінованих вибіркових ділянок. 

У контексті вдосконалення методичних рішень таксації лісових насаджень 

розроблено методичні засади для вимірювання висоти дерев за допомогою безпілотного 

літального апарату. Зокрема, на основі польових досліджень оцінено можливість 

вимірювання висоти дерев за матеріалами аерофотозйомки та побудови хмари точок 3D-
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візуалізації дерев у насадженні методами стереограмметрії. Одержані результати 

покладено в основу методичних рекомендацій щодо інвентаризації лісових ресурсів. 

Для господарської інвентаризації біомаси, яка зберігається навалом чи насипом на 

базі лісогосподарських та енергетичних підприємств запропоновано прикладне рішення 

для таксації лісопродукції способом вимірювання об’єму з використанням безпілотного 

літального апарату.  

За звітний період опубліковано три статті в наукових виданнях, які включені до 

міжнародної наукометричної бази Scopus (журнали з квартилем Q1 – MDPI «Remote 

Sensing» та «Forests»), 2 статті у фахових наукових журналах і дві монографії, що стали 

результатом проведених досліджень інвентаризації лісів та їх екосистемних послуг; 

підготовлено 8 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, захищено 

докторську дисертацію. 

Результати досліджень упроваджено в систему обліку лісових ресурсів України, 

зокрема опрацьовану методику поєднання даних наземних і дистанційних вимірювань 

використано під час змістовного наповнення сайту національної інвентаризації лісів 

(науковий керівник канд. с.-г. наук доц. В.В. Миронюк, д/б № 110/2-пр-2018). 

На кафедрі ботаніки, дендрології та лісової селекції завершені дослідження за 

ініціативною тематикою «Кам’янисті сади м. Києва: сучасний стан, флористичний склад 

та перспективи використання». Проаналізовано динаміку росту деревних та трав'янистих 

рослин, визначено приріст пагонів впродовж вегетаційного періоду та площу покриття.  

Вивчено  27 видів бур'янів, які належать до класу Однодольні та Дводольні. Наведено 

принцип підбору насаджень для кам'янистих садів, враховуючи декоративні властивості 

рослин (висота, форма крони, забарвлення лист, період квітування. Встановлено, що 

переважаючими кольорами у колориті кам’янистих садів є різні відтінки зеленого кольору 

та відтінки сірого, які утворені камінням та доріжками. Запропоновано способи побудови 

композицій кам’янистих садів: кам’янистий сад на плоскому рельєфі; терасований  

кам’янистий сад, японський сад. Для кожного типу кам’янистих садів запропоновано 

асортимент трав'яних та деревних рослин (науковий керівник проф. С.Б. Ковалевський, 

ініціативна). 

Продовжувались дослідження у напрямі розробки заходів збереження та сталого 

використання лісової рослинності південної частини Київського Правобережного Полісся. 

У результаті проведених досліджень на межі південної частини Київського Полісся та 

Київського Плато, проаналізовано локалітетну представленість та сучасний стан 

популяцій раритетного біорізноманіття дослідженого регіону протягом вегетаційного 

сезону 2020 року.  

З’ясовано поширення досліджуваною територією для 36 раритетних видів рослин 

та 9 видів комах міжнародного, національного та регіонального рівнів охорони, 

проаналізовано особливості їхніх місцезростань та оселищ, можливі загрози для 

збереження та запропоновано заходи стосовно забезпечення умов належної охорони та 

відтворення представників раритетного біорізноманіття, які потребують охорони у 

дослідженому регіоні. 

Результати НДР є попередніми, однак вони є необхідною умовою для подальшого 

дослідження раритетної компоненти лісової рослинності і розробки заходів з її 

відновлення у південній частині Київського Правобережного Полісся. Прогнозні 

припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук природних еталонних 

фітоценозів, які найвірогідніше відновлюються у лісових масивах південній частині 

Київського Полісся. 

У звітному році продовжуються наукові дослідження з ініціативної тематики щодо 

структури флористичного різноманіття Мошногірського кряжу. Здійснювались 

дослідження флористичної структури фіторізноманіття різних типів рослинності. 

Виокремлено адвентивну фракцію рослин та здійснено оцінку флори за 

біоморфологічними, екологічними, ценортичними синантрозаційними показниками 

виявлених видів (науковий керівник проф. Б.Є. Якубенко, ініціативні). 
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На кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини проводились дослідження у 

напрямі розробки параметрів інтенсифікованих режимів сушіння деревини твердих 

листяних порід. 

Розроблено раціональні режими осцилювального сушіння заготовок із деревини 

дубу звичайного і дубу червоного, в основу яких покладено положення теорії 

тепломасоперенесення – розподіл температури в необмеженій пластині, та результати 

власних експериментальних досліджень. 

Проведені експериментальні дослідження тривалості сушіння та отримано 

залежності для розрахунку загальної тривалості сушіння деревини дубу звичайного та 

дубу червоного. Визначено вплив розроблених режимів сушіння на величину міцності та 

стичний згин.  

Для реалізації сушіння деревини за осцилювальними режимами запропоновано 

конструкцію безкалориферної сушильної камери. Встановлено, що за рахунок менших 

термінів сушіння вона продуктивніша у 1,84 рази, ніж «водяні» конвективні сушарки 

такого ж обсягу завантаження, де застосовуються м'які режими. Проведення сушіння 

дубових заготовок у запропонованій сушильній камері за розробленими режимами 

дозволить отримати якісно висушену пилопродукцію з меншою на 29-43 % собівартістю. 

Завершені дослідження з метою розробки методики оцінювання довговічності 

деревинноволокнистих плит середньої щільності. Визначено значення коефіцієнту, що 

враховує старіння полімерного в'яжучого у процесі експлуатації та коефіцієнту та 

враховує вплив вологості матеріалу, що дозволяє отримати адекватні терміни експлуатації 

виробів з деревиннокомпозиційних плит середньої щільності. Запропоновано спосіб 

визначення термоактиваційних параметрів на основі розв'язання рівняння довговічності 

по відношенню до часу руйнування. Розроблено спосіб визначення довговічності з 

врахуванням фактору старіння смоли та часу дії факторів впливу на конструкцію. 

Використання методики прогнозування довговічності на підприємствах дозволяє  

зменшити матеріалоємність меблевих конструкцій відповідно до запланованого строку 

служби. Розраховано економічний ефект від використання личкованих натуральним 

шпоном файн-лайн плит MDF для виготовлення кухонних стільниць. У порівнянні із 

ламінованою стружковою плитою він становить 659 грн/м.пог. за рахунок більшого 

терміну служби, а з меблевим щитом – 2426,00 грн. за рахунок меншої вартості та 

мінімальних додаткових витрат на експлуатацію (науковий керівник д-р техн. наук 

О.О. Пінчевська, ініціативні). 

Розпочаті дослідження щодо стандартизації і сертифікації виробів з деревини в 

умовах сучасного виробництва. Здійснено аналіз літературних джерел та досліджень який 

показав, що стандартизація акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно 

поєднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню 

наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та 

перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства 

країни. Перехід на систему європейської та міжнародної  стандартизації дозволить Україні 

вийти на європейські ринки, як вагомого партнера, а стосовно лісопродукції та виробів з 

деревини зняти питання надлишкового контролю за реалізацією з боку контролюючих 

органів країни, які через недоліки у системі стандартизації мали претензії до лісгоспів та 

деревообробних підприємств (науковий керівник д-р техн. наук Н. Буйських, ініціативна). 

У межах ініціативної тематики здійснювались дослідження щодо розробки 

рекомендацій щодо оцінювання впливу додаткового оброблення на якісні показники 

термомодифікованої деревини. Встановлено, що важливою характеристикою 

термомодифікованої деревини є розміростійкість, тобто зовнішні чинники практично не 

впливають на її товарний вигляд, а також властива підвищена міцність і довговічність 

використання таких виробів. Термодеревина має підвищену пожежостійкість, а 

естетичний потенціал є ключовим фактором для оригінальності та краси дизайну 

інтер’єрів.  
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На основі аналізу літературних джерел встановлено, що агресивні умови 

середовища під час експлуатації виробів з термомодифікованої деревини все таки мають 

негативний вплив на деякі її поверхневі властивості. Тому додаткові заходи догляду із 

періодичним застосуванням за такими виробами рекомендовано проводити. Дані 

дослідження мають актуальність для збільшення терміну використання (науковий 

керівник канд. техн. наук О.Ю. Горбачова, ініціативна).  

На кафедрі розпочаті дослідження по темі «Технологічні аспекти використання 

низькоякісної деревини сосни, ураженої шкідниками». Проаналізовано напрями 

використання низькоякісної деревини та встановлено, що вимоги до якості тріски, як 

деревного компоненту композиційних деревинних матеріалів та сировини для 

виготовлення целюлози  не дозволяють використовувати низькоякісну деревину з високим 

ступенем грибних уражень (науковий керівник д-р техн. наук О.О. Пінчевська, 

ініціативні). 

Продовжувались дослідження щодо оцінки можливостей використання 

інноваційних плитних матеріалів у меблевих виробах. Вперше запропоновано і 

обґрунтовано структуру деревинно-композиційних плит з плетив кількох фракцій із 

різною орієнтацією волокон. 

Розроблено технологічний процес виготовлення деревинно-композиційного 

матеріалу з лісосічних відходів – гілок тополі та його параметри. Особливістю процесу є 

використання деревної компоненти з цілісних деревних волокон отриманих шляхом 

роздавлювання гілок. 

На основі експериментальних досліджень способів розташування волокон із 

різними розмірами елементів плетив та виду в’яжучого визначено, що використання 

карбамідоформальдегідного в’яжучого є недоцільним оскільки вироби з нього не є 

вологостійкими і мають на 20 % менші показники механічних властивостей, ніж плити з 

фенолформальдегідною смолою; недоцільним є використання одношарового та 

двошарового матеріалу для виготовлення плит тому, що вони втрачають пласку форму 

одразу після пресування. 

Проведені експериментальні дослідження фізичних, механічних та технологічних 

властивостей деревинно-композиційного матеріалу дозволили визначити його раціональні 

параметри: товщину деревного волокна – 6–10 мм, тип в’яжучого – фенолформальдегідна 

смола, структуру – тришарова із взаємно перпендикулярним розташуванням волокон. 

Отримані адекватні регресійні моделі залежності деформативності деревинно-

композиційних плит від параметрів режимів пресування – температури, тиску та часу 

витримки під тиском, дозволили визначити раціональний режим пресування, за якого 

можна досягнути мінімального деформування плит після пресування та часу 

формостабілізації: температура t=200 °C, тиск p=8 МПа, час τ=7 хв. 

Визначені експериментальним шляхом значення межі міцності та модуля 

пружності при згині отриманого матеріалу (густиною 665 кг/м3) є більшими на 25 та 77 % 

відповідно за ці ж показники для плит ОSB підвищеної міцності (густиною 650 кг/м3). 

Ефективність використання деревинно-композиційних плит з роздавлених гілок, які 

можуть бути альтернативою плитам ОSB як за вартісною складовою, так і за спрощеним 

технологічним процесом, полягає у покращенні екологічного стану лісосік та більш 

повному використанні деревної сировини (науковий керівник канд. техн. наук 

Ю.П. Лакида, ініціативна).  

Продовжувались дослідження щодо застосування моніторингу контролю 

технологічних процесів виготовлення виробів з деревини та їх якості. Аналіз неруйнівних 

методів композиційних матеріалів, деревини, клеєних деревних матеріалів показав, що 

існуючі методи контролю якості не відповідають зростанню сучасних вимог до якості 

дефектоскопії фанери. Ці методи залежать від таких властивостей деревини як порода, 

вологість, стан поверхні та інших, що суттєво впливає на якість контролю. Крім того, вони 

потребують дорогого устаткування або введення додаткових операцій в технологічний 

режим і не дозволяють автоматизувати процес. 
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Розроблена математична модель, яка базується на реологічних властивостях 

фанери і описує послідовність перетворення механічного зсуву пластини фанери у 

величину електричного сигналу, що виникає на п’єзомодулі під час ударного впливу та 

обґрунтовує параметри для розроблення пристрою контролю якості фанери. 

Вдосконалено ударно-акустичний метод контролю якості фанери, який 

проводиться за відносними характеристиками, що дозоляє не враховувати вплив похибок 

мінливих факторів фанери на осцилограмі сигналу ударного датчика пристрою контролю 

якості фанери, який дав можливість виявляти дефекти площею від 0,0079 м2 до 0,042 м2 і 

глибиною залягання від 0,004 м до 0,02 м. Це зумовило структуру багатоканального 

автоматизованого пристрою контролю якості фанери (патент на корисну модель 

№ 114684), що вписується в автоматизовану технологічну лінію виробництва. 

Результати пошукових експериментів дозволили визначити інформативні 

параметри обробки сигналу, як кількість пульсацій n, частота вільних коливань f та 

коефіцієнт гармонійних спотворень Кг. Під час основного експерименту визначено, що 

для виявлення місця розташування дефекту у фанері найбільш доцільно використовувати 

параметр частоти вільних коливань, а для визначення площі дефекту – коефіцієнт 

гармонійних спотворень. 

Порівняння з відомим, найбільш точним ультразвуковим методом контролю 

виявило, що найбільшу кореляцію з ультразвуком (  = 0,84) має такий параметр 

ударного датчика, як коефіцієнт гармонійних спотворень, що дає підстави рекомендувати 

ударний метод для визначення площі дефекту фанери (науковий керівник канд. с.-г. наук 

В.М. Головач, ініціативна). 

На кафедрі завершені дослідження за ініціативною тематикою щодо розробки 

технічних вимог до вогнезахисних покриттів дерев’яної тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів. 

Проведено експериментальні дослідження швидкості вигорання при займанні 

зразків деревини та виявлено вплив на цей параметр вогнезахисного покриття За 

результатами досліджень розроблені практичні рекомендації отримання вогнезахищених 

будівельних матеріалів, а саме оброблення покриттями існуючих конструкцій, вимоги до 

застосування захисних засобів, виконання робіт та утримання захищених матеріалів, 

контроль якості робіт з захисного оброблення та в процесі експлуатації. Розроблено спосіб 

визначення вогнезахисних властивостей покриття та якості оброблення деревини експрес-

методом та малогабаритний пристрій для його реалізації (науковий керівник д-р техн. 

наук Ю.В. Цапко, ініціативна). 

Започатковані дослідження з метою визначення можливості використання 

порошкових фарб для опорядження деревних матеріалів (науковий керівник канд. техн. 

наук О.С. Баранова, ініціативна). 

У звітному році науковцями кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

завершені дослідження щодо розробки теоретичних і методологічних засад оздоровлення 

та реабілітації лісового і декоративного садивного матеріалу. Удосконалено класифікацію 

причин ослаблення садивного матеріалу та їх симптомів за часом дії та походженням, 

розроблено технологію оздоровлення та реабілітації садивного матеріалу (науковий 

керівник канд. с.-г. наук А.П. Пінчук, ініціативна). 

Продовжувались дослідження за ініціативною тематикою щодо розробки наукових 

та методологічних основ формування екологічного каркасу агроландшафтів 

Правобережної України. Удосконалено особливості створення та розміщення 

полезахисних лісових смуг, які є екологічним каркасом агроландшафту (науковий 

керівник канд. с.-г. наук О.В. Соваков, ініціативна). 

Науковцями кафедри продовжувались наукових досліджень за ініціативною 

тематикою щодо встановлення лісівничо-меліоративної ефективності придорожніх 

лісових смуг Західного Полісся (науковий керівник канд. с.-г. наук С.М. Дударець, 

ініціативна). 
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На кафедрі декоративного садівництва та фітодизайну завершились прикладні 

дослідження щодо розробки практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації. 

Розроблено алгоритм формування декоративних, стійких, тривалих у часі 

фітокомпозицій в умовах глобальної урбанізації та екокризи; виявлено індекс стабільності 

ландшафтів міста Києва та продемонстровано необхідність зміни підходів до формування 

відкритих просторів міста. Запропоновано конструктивні рішення щодо збереження 

рослинного різноманіття у містах та створення нових високодекоративних насаджень. 

Розроблено пілотний проект озеленення територій спеціального призначення 

шляхом створення скверів для короткотривалого відпочинку мешканців міста. З метою 

збільшення площ озеленення запропоновано використання багаторічних декоративних 

злаків та інтродуцентів на базі оновленого асортименту дерев, кущів та ліан для 

ландшафтного будівництва України. Встановлено видовий склад мікроміцетів деревних і 

чагарникових рослин з метою розробки комплексних заходів щодо збереження вітальності 

рослин системи зелених насаджень міста Києва. 

Розроблено концепцію та алгоритм раціонального введення багатофункціональних 

стаціонарних та пересувних екофітомодулів залежно від функціонального призначення й 

типології зеленого простору та визначено необхідність запровадження альтернативних 

газонних покриттів, а також розроблено технології їх створення. 

За результатами досліджень у 2020 році: опубліковано 4 монографії; 1 розділ 

монографії мовами Європейського Союзу; 8 статей у журналах, що входять до переліку 

фахових видань України; отримано за темою 8 охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності України; захищено 1 докторську дисертацію (науковий керівник 

проф. О.В. Колесніченко, д/б № 110/5-пр-2018). 

На кафедрі ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва завершені 

наукові дослідження за ініціативною тематикою «Зелені насадження малих міст 

Київщини».  

Проаналізовано планувальні структури і системи зелених насаджень малих міст 

Київської області. На основі даних проведеної подеревної інвентаризації встановлено 

фіторізноманіття, середні біометричні показники деревних видів у насадженнях різного 

функціонального призначення модельних малих міст Київської області (науковий 

керівник доц. О.В. Зібцева, ініціативна). 

Науковцями кафедри продовжувались наукові дослідження з ініціативної тематики 

щодо об'ємно-просторової композиції паркових насаджень в умовах складного рельєфу 

м. Києва, а також щодо особливостей ландшафтної організації територій археологічних 

пам'яток м. Києва періодів раннього і розвиненого середньовіччя (науковий керівник канд. 

біол. наук І.О. Сидоренко, ініціативні). 

Наукові дослідження вчених відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» у звітному році були спрямовані на науково-методичне 

забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та 

попередження природних пожеж у Поліссі України; розробку наукових основ прогнозу 

росту основних лісотвірних порід України. 

Започатковані прикладні наукові дослідження щодо розробки методичних основ та 

інформаційного забезпечення оцінювання екосистемних функцій лісів природно-

заповідного фонду Полісся України. 

Проведено аналітичну оцінку лісівничо-таксаційних показників деревостанів 

об’єктів природно-заповідного фонду у межах адміністративних областей (Волинська, 

Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська та Чернігівська) Поліського регіону 

України. Проаналізовано деревостани у межах національних природних парків Полісся 

України за площею, видовим складом, повнотами та класами бонітету. 

Встановлено, що станом на 01.01.2020 р. відсоток заповідності в Україні становить 

6,8 % (4,1 млн га) від загальної площі території країни. Близько 60 % площі займають 

території та об’єкти загальнодержавного значення (52 національні природні парки; 19 

природних, 5 біосферних заповідників; 326 заказників; 136 пам’яток природи; 18 
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ботанічних садів; 20 дендрологічних та 7 зоологічних парків; 89 парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва). Відсоток заповідності у межах досліджуваних областей становить: 

Волинська – 10,9 %; Рівненська – 10,0 %; Житомирська – 4,6 %; Київська – 10,4 %; 

Чернігівська – 7,9 %; Сумська – 7,5 %; м. Київ – 21,6 %. 

Моделювання компонентів фітомаси насаджень основних лісотвірних деревних 

видів у межах об’єктів природно-заповідного фонду Полісся України здійснювалося 

шляхом встановлення одно- та багатофакторних залежностей компонентів фітомаси від 

таксаційних ознак насаджень, які вказуються в даних лісового кадастру. У результаті 

проведених робіт удосконалено математичні моделі динаміки компонентів біомаси 

лісових екосистем досліджуваного регіону та уточнено особливості структури біомаси 

лісів і її динаміки у процесі росту і розвитку насаджень у межах національних природних 

парків Полісся України. 

Розроблено нормативно-інформаційне забезпечення для оцінки біопродуктивності 

лісів природно-заповідного фонду в умовах поширення екологізації сучасного 

виробництва. 

За результатами виконання НДР опубліковано 2 монографії, 3 статті у фахових 

виданнях України, 2 статті у журналах, що входить у наукометричну базу Scopus, 5 тез 

доповідей (науковий керівник д-р с.-г. наук П.І. Лакида, д/б № 110/16-пр-2019). 

Завершені дослідження у напрямі науково-методичного забезпечення створення 

геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж у 

Поліссі України.  

Для моделювання умов розвитку верхових пожеж підготовлено інформацію про 

запаси горючих матеріалів намету лісових насаджень. На прикладі території Київської 

області виконано перевірку адекватності алгоритму FlamMap щодо ймовірних сценаріїв 

розвитку пожеж. На основі генерації 25 тис. випадкових загорань визначено адекватність 

моделювання за різних сценаріїв погодних умов та ймовірності виникнення пожеж в 

різних частинах ландшафту території Полісся України, розрахованої під час попередніх 

етапів виконання НДР. Опрацьовано концепцію функціонування та відображення веб-

сторінок геопорталу для оцінювання ризиків природних пожеж. З цією метою розроблено 

програмний інтерфейс користувача, який передбачає доступ до вихідних даних для 

моделювання, історичних записів про кількість та площу найбільших пожеж. Створено 

інструменти для підбору тематичних шарів для виконання імітаційного моделювання 

відповідно до області інтересу, експорту результатів для подальшого узагальнення 

результатів. Визначено формати даних та способи відображення даних на геопорталі.  

Розроблено: «front-end»; формування звітності по температурним аномаліям і 

площам пожеж; перелік веб-сторінок геопорталу та переходи до них за допомогою меню; 

інтерфейс користувача для відображення шарів моделювання розповсюдження пожеж; 

порядок відображення температурних аномалій на карті та у табличному вигляді з 

фільтрами за інтервалами часу та сенсорами. Визначено способи тематичного 

представлення растрових та векторних картографічних шарів. Розроблено засоби 

зображення легенди (умовних позначень) до картографічних шарів. 

З метою використання геопорталу для оцінювання ризиків природних пожеж 

розроблено інструменти управління даними. Зокрема, для інтерактивної роботи з картами 

створено інструменти інтерактивного відбору значень (pixel picker), статистичного аналізу 

поточного та історичних пожежних режимів (кількість та площа пожеж), формування 

геопросторових запитів по заданій користувачем області інтересу для завантаження на 

локальний комп’ютер файлів з показниками ландшафтів і подальшого розрахунку 

імовірності поширення пожеж. Крім цього на геопорталі розміщено ресурси з аналізу 

пожежної ситуації в близькому до реального часі, який опирається на дані супутникового 

моніторингу систем MODIS та VIIRS. Завершено підготовку практичних рекомендацій 

щодо використання геопорталу та методів імітаційного моделювання для прогнозування 

ризиків природних пожеж на ландшафтній основі.  
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За результатами досліджень опубліковано 4 статті у збірниках наукових праць, що 

включені до фахових видань України, 2 статті у журналах, що входять до наукометричної 

бази Scopus, підготовлено 2 монографії та опубліковано 7 тез доповідей (науковий 

керівник д-р с.-г. наук С.В. Зібцев, д/б № 110/9-пр-2018). 

У звітному році започатковані дослідження щодо прикладних рішень комплексного 

використання деревних ресурсів для реалізації концептуальних засад низьковуглецевого 

розвитку лісового господарства. 

Здійснено детальний аналіз світового наукового доробку щодо існуючих тенденцій 

впровадження підходів низьковуглецевого розвитку у системі комплексного використання 

природних ресурсів, у тому числі й глобальних лісових ресурсів в умовах глобальних 

кліматичних змін. Розглянуто систему існуючих методичних підходів до оцінювання 

потоків емісії та стоку вуглецю у лісових фітоценозах, а також проаналізовано чинники, 

які впливають на інтенсивність протікання згаданих процесів.  

Опрацьовано перспективні напрями ефективної організації низьковуглецевого 

виробництва у межах діяльності підприємств лісової галузі, що базуються на світовому 

досвіді та національних особливостях управління лісовими ресурсами та 

лісогосподарським виробництвом. 

Здійснено систематизацію вихідних даних, які слугуватимуть вихідним матеріалом 

для формування кількісних оцінок вуглецевих потоків, зумовлених здійснення базових 

лісогосподарських заходів щодо комплексного використання деревних ресурсів.  

Здійснено також аналітичну оцінку наукового доробку закордонних та вітчизняних 

вчених щодо застосування низьковуглецевих технологій у лісовому господарстві, а також 

з питань створення біоенергетичних плантацій швидкорослих деревних рослин. В цьому 

контексті, опрацьовано особливості створення плантацій садивним матеріалом рослин 

після in vitro. При цьому, також оцінено регіональну структуру деревних ресурсів та 

здійснено аналіз економічних й еколого-правових аспектів їх раціонального використання. 

Проведено добір умов введення рослинного матеріалу in vitro, режимів стерилізації, типів 

експлантатів, компонентів живильних середовищ та регуляторів росту. 

За результатами виконання НДР опубліковано 2 монографії, 3 статті у фахових 

виданнях України, 2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 5 тез 

доповідей, захищено 1 кандидатську дисертацію (науковий керівник д-р екон. наук 

А.І. Карпук, д/б № 110/23-пр-2019). 
 

3.1.4.7. Економіка і менеджмент 
 

Наукові дослідження вчених НДІ економіки і менеджменту у звітному році були 

спрямовані на: розробку новітньої концепції економічної безпеки держави на основі 

самодостатності територіальних громад; прикладні рішення забезпечення 

конкурентоспроможності рибного господарства у нових умовах функціонування 

національної економіки; розробку системи формування та реалізації лідерського 

потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України; прикладну розробку 

новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і 

аквакультури через розвиток сільських територій тощо. 

Науковцями кафедри глобальної економіки продовжуються наукові дослідження 

щодо прикладних рішень забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства у 

нових умовах функціонування національної економіки.  

За результатами досліджень розроблено комплекс нових технологій виробництва 

різних видів риб та інших водних живих ресурсів з використанням інструментів впливу на 

попит і пропозицію рибної продукції, а також науково-практичний підхід до 

імплементації механізмів надання дотацій задля формування конкурентних переваг 

суб’єктів рибного господарства з використанням моделі часткової рівноваги 

«AGMEMOD» та оцінено можливі наслідки введення системи державної підтримки для 

виробників риби. 
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Запропоновано до практичного впровадження механізм представлення статистики 

виловів у рибальстві, напрямки адаптації світового досвіду створення системи зі збирання, 

управління даними про рибне господарство та їх використання з метою підтримки порад 

наданих науковцями. Удосконалено норми природного зменшення маси і заснулості живої 

товарної риби під час транспортування та при утриманні у садках, басейнах, ставках в 

умовах глобального дефіциту продовольства. 

Розроблено рекомендації з внесення змін до спеціальних форм первинної 

документації для суб’єктів рибного господарства при адаптації до вимог Європейського 

Союзу. 

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію мовами Європейського 

Союзу, 4 статті у журналах, що індексуються БД Scopus, 3 статті, що індексуються в Index 

Copernicus, 4 статті у фахових виданнях, 6 авторських свідоцтв (науковий керівник д-р 

екон. наук Н.М. Вдовенко, д/б № 110/4 пр-2018). 

Науковцями кафедри започатковані дослідження у напрямі прикладної розробки 

новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і 

аквакультури через розвиток  сільських територій. 

Проведені дослідження регіональних концептів розвитку сільських територій на 

засадах створення садкового рибницького господарства у нескидній водоймі. Розроблені 

базові засади імплементації заходів з недопущення, стримування та ліквідації ННН-

рибальства в контексті новітніх механізмів боротьби з нелегальним промислом риби 

держави порту, держави прапора та держави ринку, ураховуючи потреби глобального 

середовища. 

Розроблені заходи, спрямовані на поглиблення напрямків сталого розвитку сільських 

територій, створення Фонду підтримки рибного господарства, механізму сертифікації 

уловів, простежуваності походження водних біоресурсів в комерційних операціях, 

розкриття сутності, особливостей регулювання в рибному господарстві. 

Визначені підходи до формування організаційно-економічного механізму 

регулювання сталого рибальства і аквакультури за видами та напрямами діяльності через 

виробництва риби в рециркуляційних аквакультурних системах у контексті сталого 

розвитку сільських територій та збереження довкілля при адаптації до вимог ФАО ООН. 

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 6 статей у журналах, що 

індексуються БД Scopus та  Wef of Science, 5 статей, що індексуються в Index Copernicus, 

5 статей у фахових виданнях, 10 авторських свідоцтв (науковий керівник канд екон. наук 

Л.Г. Михальчишина, д/б № 110/8 пр-2020). 

Науковцями кафедри підприємництва та організації агробізнесу продовжувались 

наукові дослідження за ініціативною тематикою щодо розвитку підприємництва в 

сільському господарстві та його ефективності.  

Проаналізовано сучасний стан виробництва зерна в Україні та визначено основні 

проблеми розвитку ринку зерна. Встановлено, що стратегічна спрямованість подальшого 

розвитку ринку зерна в Україні має бути направлена на його стабілізацію та підвищення 

конкурентоспроможності зерна на світовому ринку (науковий керівник доц. І.А. Коновал, 

ініціативна).  

На кафедрі фінансів здійснювались наукові дослідження щодо інвестиційного 

забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. В результаті проведених 

досліджень обґрунтовано концептуальну схему інвестиційного забезпечення суб’єктів 

господарювання через систему організаційно-економічного забезпечення з включенням 

таких основних його елементів, як управління інвестиційним забезпеченням й 

формуванням інвестиційних ресурсів. Визначено, що система інвестиційного 

забезпечення аграрного сектору формується під впливом соціально-економічних, 

фінансово-економічних та економіко-правових чинників на основі взаємозв’язку таких 

складових, як: нормативно-правова база, кадровий потенціал, організаційно-економічне, 

науково-інноваційне, інформаційне, фінансове, техніко-технологічне та маркетингове 

забезпечення, удосконалення яких сприятиме розширенню можливостей його 
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конкурентоспроможного розвитку. Визначено роль інвестиційного забезпечення в 

сільськогосподарському секторі економіки та обґрунтовано методику комплексної оцінки 

механізму фінансування за участю інвесторів України. Розроблено концептуальні основи 

підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств. 

За результатами дослідження було опубліковано 2 статті в журналах, що 

індексуються в базі Scopus, 3 статті в фахових журналах, підготовлено 9 тез доповідей. 

Крім того, апробовано результати дослідження на міжнародних конференціях, що 

проходили в Україні і за її межами (науковий керівник д-р екон. наук Н.М. Давиденко, 

ініціативна). 

Науковці кафедри статистики та економічного аналізу завершені дослідження у 

напрямі формування аналітико-прогностичної системи управління статистичним 

розвитком підприємств аграрної сфери. 

Обґрунтовано макроекологічні пріоритети стратегічного розвитку аграрної 

економіки як середовища функціонування сільськогосподарських підприємств і  

передумови розробки методів і моделей, використовуваних для оцінки і прогнозування 

перспективи соціально-економічного розвитку аграрних формувань з урахуванням 

підвищення рівня продовольчої безпеки країни в умовах глобалізаційних викликів.  

Оцінка традиційних методів і моделей аналізу і прогнозування показує, що 

найпростішим методом прогнозування є екстраполяція з використанням середньої ковзно, 

експоненціального згладжування та аналітичного вирівнювання динамічних рядів 

(пасивний прогноз). Активний прогноз здійснюють залежно від характеру зв'язку 

результативного показника і формуючих його чинників. За детермінованих зв'язків 

найприйнятнішим є індексний метод, а для стохастичних – дисперсійний та  кореляційно-

регресійний аналіз. Визначено, що технічні алгоритми їх застосування, включаючи  

програмне забезпечення для  комп'ютера, на сьогодні  вже добре розроблені, і особливості 

застосування залежать від характеру досліджуваних явищ, процесів, а якість результатів 

аналітико-прогнозних розрахунків – від фахової підготовки економістів-аналітиків 

(науковий керівник проф. В.К. Савчук, ініціативна). 

Завершені наукові дослідження у напрямі розробки системи формування та 

реалізації лідерського потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України. 

За результатами досліджень розроблена система формування та реалізації 

лідерського потенціалу молоді, яка відповідатиме потребам об’єднаних територіальних 

громад та враховуватиме особливості професійної діяльності молодих лідерів 

Підготовлені рекомендації територіальним громадам щодо виявлення та розвитку 

лідерських якостей дітей та молоді; щодо створення в громадах умов для реалізації 

лідерських якостей; щодо формування місцевої молодіжної політики на основі розвитку та 

реалізації лідерського потенціалу молоді. Розроблено пропозиції щодо створення 

сприятливих умов для реалізації молоддю лідерського потенціалу в умовах 

децентралізації та земельної реформи. Вивчено характерні особливості різних моделей 

молодіжної політики у європейських країнах, проаналізовано недоліки та переваги, 

можливості впровадження в Україні в цілому чи окремих елементів.  

Досліджено та узагальнено моделі молодіжних центрів в Україні. Розроблені 

пропозиції щодо їх удосконалення. Розроблено та апробовано тренінгову програму 

розвитку лідерського потенціалу у дітей. Зміст програми описаний у статті «Методи 

формування лідерського потенціалу молоді». Апробація здійснювалась у рамках «Літньої 

школи для школярів» у Гусятинській ОТГ (Тернопільська обл.). 

За результатами досліджень заключено 3 договори про співпрацю з Житомирським 

агротехнічним коледжем, з Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад 

України, Дівичківською сільською радою Київської області (науковий керівник канд. 

екон. наук Н.В. Морозюк, д/б № 110/5м-пр).  

Науковцями кафедри економіки праці і соціального розвитку продовжувались 

дослідження за ініціативною тематикою щодо наукових засад ефективного 

господарювання в агропромисловому виробництві. 



 

151 

За результатами досліджень обґрунтовано напрями вдосконалення інвестиційного 

забезпечення аграрного сектору України; його державної підтримки в напрямі її 

збільшення на розвиток тваринницьких галузей і підтримку розвитку середнього й малого 

агробізнесу; 

Доведено, що сталий розвиток держави, її регіонів і сталий розвиток аграрного 

сектору економіки України утворюють систему, що є підґрунтям для формування 

економічної стійкості сільськогосподарських підприємств – базового чинника розвитку 

економіки сільських територій.  Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення 

механізмів забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських 

підприємств та прогноз (за трьома сценаріями) динаміки змін обсягів валової продукції 

сільського господарства України. Визначено основні організаційно-економічні заходи 

впливу на формування системи ефективної трудової мотивації в сільськогосподарських 

підприємствах. Розроблено систему матеріального стимулювання персоналу 

сільськогосподарських підприємств до ефективної праці та  запропоновано організаційно-

економічні заходи щодо державного регулювання ринку електроенергії в Україні 

(науковий керівник проф. О.Ю. Єрмаков, ініціативна). 

У межах ініціативної тематики здійснювались дослідження щодо удосконалення 

системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві. 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження розвитку системи 

соціально-трудових відносин у сільському господарстві; установлено інституційні аспекти 

їх регулювання; розроблено методологію моніторингу досліджуваної системи; 

обґрунтовано імперативи зайнятості, організації і оплати праці, розвитку 

сільськогосподарських роботодавців; розроблено концептуально-організаційну модель 

розвитку системи в сільському господарстві об’єднаних територіальних громад; 

визначено напрями інвестування у створення робочих місць у сільському господарстві. 

Установлено, що функціонування інституцій і інститутів у процесі регулювання 

СТВ у сільському господарстві є об’єктивно необхідним і перманентним процесом і 

формує інституціональний механізм їх регулювання, забезпечує правовий порядок і 

регламентацію СТВ, ефективне управління ними. Розроблено інституціональний 

механізм, що сприятиме становленню інститутів: соціального партнерства, соціального 

капіталу, ЯТЖ, раціональної зайнятості тощо. Інститут соціального капіталу передбачає 

укладання громадських угод в ОТГ, що мають забезпечити інтереси всіх стейкхолдерів. 

З’ясовано, що у формальний сектор аграрної економіки можна залучити додатково 

986,2 тис. осіб працівників. Зокрема в скотарстві – 903,5 тис. осіб, свинарстві – 27,3, 

плодівництві – 41,8 тис. осіб. Якщо враховувати зростаючий попит на продовольчу 

продукцію на світовому ринку, то потреба в робочій силі тільки збільшуватиметься. 

Доведено, що, створюючи умови розвитку виробництва трудомісткої 

сільськогосподарської продукції, можна отримати синергетичний ефект – збільшення 

кількості працівників харчової промисловості та інших видів економічної діяльності на 

1317,6 тис. осіб. На основі SWOT-аналізу обґрунтовано альтернативні стратегії розвитку 

трудомістких видів виробництва сільськогосподарської продукції, які слід упроваджувати 

для поліпшення розвитку СТВ у сільському господарстві. 

Результати досліджень обговорювалися й апробовані на науково-практичних 

конференціях серед учених і практиків із метою вирішення наукової проблеми – 

удосконалення системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві. 

Удосконалено навчально-методичну базу викладання дисциплін: «Економіка праці й 

соціально-трудові відносини» і «Ринок праці» на економічному факультеті 

НУБіП України (науковий керівник доц. Є.О. Ланченко). 

Науковцями кафедри статистики та економічного аналізу продовжувались 

дослідження з ініціативної тематики щодо бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в 

умовах міжнародної економічної інтеграції. 
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За результатами досліджень здійснені обґрунтування теоретико-методичних 

положень, а також розроблення практичних рекомендацій з удосконалення системи обліку 

й аналізу фінансових результатів українських підприємств на основі зарубіжного досвіду.  

Теоретично узагальнено та запропоновано нове вирішення наукового завдання 

щодо обґрунтування теоретичних засад і розробки практичних рекомендацій із 

удосконалення організації та методики обліково-контрольного забезпечення управління 

оподаткуванням сільськогосподарських підприємств. У роботі узагальнено результати 

дослідження й обґрунтовано рекомендації з удосконалення системи обліково-

аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом 

сільськогосподарських підприємств. Теоретично узагальнено та розроблено практичні 

рекомендації щодо удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління 

використанням кількісно-якісного потенціалу сільськогосподарських угідь аграрних 

формувань. Запропоновано пакет первинних документів, які враховують особливості 

використання земельних ресурсів як активу сільськогосподарських підприємств, зокрема, 

відсутність амортизації, біологічний характер активу, здатність до відновлення, фізичні 

характеристики земельних ресурсів. Сформульовані в результаті досліджень пропозиції 

щодо вдосконалення методики й організації обліку і контролю земельних ресурсів 

сільського господарства впроваджено в практичну роботу Ямпільської районної 

державної адміністрації.  

Доведено, що обліково-аналітична система управління відтворенням 

довгострокових біологічних активів рослинництва має ґрунтуватися на комплексному 

підході, цілісному характері та варіантності формування управлінських рішень, 

враховувати специфічні особливості об’єктів діяльності сільськогосподарських 

підприємств, а також взаємозв’язок та дію еколого-економічних чинників, виявляти 

реальну динаміку рівня відтворення.   

З використанням прийомів індикативного моделювання, сформовано імітаційну 

обліково-аналітичну модель управління відтворенням довгострокових біологічних активів 

рослинництва, яка є ефективним інструментом дослідження динамічних процесів 

відтворення, результативність яких залежить від впливу складно-вимірних екологічних 

чинників. Отримано наукові результати, що сприятимуть удосконаленню обліково-

аналітичного забезпечення процесу управління відтворенням довгострокових біологічних 

активів рослинництва (науковий керівник доц. Т.М. Слєсар, ініціативна). 

На кафедрі економіки підприємства продовжувались наукові дослідження з 

ініціативної тематики щодо формування збалансованого інституціонального середовища 

аграрного природокористування в Україні.  

Встановлено, що найбільш ефективними господарюючими суб’єктами серед 

недержавних підприємств є приватні фермерські господарства, а також 

сільськогосподарські  підприємства. З метою детального дослідження впливу основних 

факторів на ефективність використання земельних угідь здійснено групування 

сільськогосподарських підприємств та визначено еколого-економічні параметри їх 

діяльності, виявлено вплив розмірів земельних угідь та їх якісного стану на їх 

ефективність. Обґрунтовано перспективні заходи, які сприятимуть підвищенню еколого-

економічної ефективності аграрного землекористування. 

Визначено, що позабюджетне фінансування має становити домінуючу частину ви-

трат на здійснення природоохоронної політики.  

Ще один з наукових напрямів науковців кафедри – «Економічна ефективність 

виробництва нішевих сільськогосподарських культур».  

За результатами досліджень розкрито роль та значення нішевих технічних 

сільськогосподарських культур в умовах сьогодення, досліджено сучасний стан їх 

виробництва в цілому по Україні та в розрізі регіонів, проаналізовано економічну 

ефективність виробництва даних культур. Здійснено аналіз виробництва хмелю в світі 

протягом 2010-2019 рр. який свідчить, що площа під цією культурою зменшилась на 

20,3 % і наразі становить 61,7 тис. га. 



 

153 

Встановлено, що вирощуванням нішевих агрокультур доцільно займатися 

переважно як у тих регіонах країни, де дохідність за основними сільськогосподарськими 

культурами є досить низька через природно-кліматичні умови та складність збуту 

продукції внаслідок відсутності розвинутої логістики, так і там, де переважають 

агрохолдинги та великі аграрні підприємства. Основними проблемами, з якими 

стикаються вітчизняні аграрії в контексті виробництва нішевих технічних культур є 

відсутність якісного насіння, необхідного обсягу посівного матеріалу, недосконалість 

технологій вирощування, а також нерозвинена їх переробка (науковий керівник 

проф. С.М. Рогач, ініціативні). 

Науковцями кафедри біржової діяльності і торгівлі продовжені наукові 

дослідження з ініціативної теми «Розвиток біржового ринку України» (науковий керівник 

доц. А.С. Кравченко, ініціативна). 

На кафедрі економічної теорії продовжувались наукові дослідження щодо сталого 

розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України (науковий керівник 

доц. О.М. Коваль, ініціативна); щодо перспектив економічного зростання в Україні. 

(науковий керівник доц. Н.К. Болгарова, ініціативна). 

На кафедрі маркетингу та міжнародної торгівлі завершені дослідження по темі 

«Проблеми забезпечення конкурентоспроможності організаційно-правових форм 

господарювання на селі в умовах глобалізації» (науковий керівник проф. В.К. Збарський, 

ініціативна). 

На кафедрі туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу 

розпочались дослідження щодо розробки науково-методологічних засад та організаційно-

економічних механізмів управління сталим розвитком туристичних дестинацій. Протягом 

звітного періоду узагальнено науково-методологічні засади управління сталим розвитком 

туристичних дестинацій; визначено роль SMART – дестинацій у сталому розвитку 

туризму; вивчено зарубіжний досвід функціонування туристичних дестинацій (на 

прикладі туристичних дестинацій КНР) та проблеми функціонування вітчизняних 

туристичних дестинацій; ідентифіковано роль SMART – дестинацій у сталому розвитку 

туризму; визначено потенціал «sharing economy» (спільне споживання) у системі заходів з 

розвитку туристичних дестинацій; визначені переваги та механізми запровадження 

туристичного тренду «slow travel» (повільні подорожі) як інструменту диверсифікації 

системних заходів зі сталого розвитку туристичних дестинацій; продовжується 

дослідження інноваційного потенціалу туристичних продуктів вітчизняних туристичних 

дестинацій (науковий керівник проф. Д.І. Басюк, ініціативна). 

На кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності триває 

дослідження теоретичних засад і механізмів реалізації інноваційних процесів в 

публічному управлінні. Здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад і механізмів 

реалізації інноваційних процесів у публічному управлінні, розроблені науково-практичні 

рекомендації щодо їх імплементації (науковий керівник доц. В.В. Олійник, ініціативна). 

 

3.1.4.8. Земельні ресурси 

Науково-дослідна робота вчених факультету землевпорядкування у звітному році 

була спрямована на розробку новітньої концепції створення цифрового Атласу вартості 

земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового 

розвитку; механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання 

земельних відносин; геоінформаційне забезпечення технологій ефективного цифрового 

землеробства. 

На кафедрі геодезії та картографії завершуються дослідження у напрямі розробки 

новітньої концепції створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту 

регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку. За результатами 

досліджень обґрунтовано концепцію і методологічні засади створення Атласу вартості 

земель України, розроблено його програму і структуру, зібрано й узагальнено аналітичні 

дані і на їх основі створена інформаційна база, яка використовувалася у процесі роботи 
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над укладанням широкого спектру тематичних карт Атласу, обрано геоінформаційно-

картографічні технології,  програмне забезпечення, з допомогою якого надалі укладено 

тематичні карти та оформлено підсумковий продукт – Атлас вартості земель України. В 

ньому на серіях тематичних карт відображено параметри вартості земель населених 

пунктів і впливаючих на неї чинників, параметри бонітерної та грошової оцінки земель 

природно-сільськогосподарських й адміністративних районів. Також укладено 

картографічні моделі, які відображають показники бонітетної та нормативної грошової 

оцінки земель (капіталізованого рентного доходу) в межах кожного адміністративного та 

природно-сільськогосподарського районів України, усіх її областей. Створено веб-портал 

«Атлас вартості земель України». Підсумки виконаних досліджень опубліковані у серії 

колективних монографій за редакцією д-ра геогр. наук, професора Івана Ковальчука під 

загальною назвою «Атласне картографування вартості земель України», «Методологія 

розрахунку показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та їх 

геоінформаційне картографування», авторських свідоцтвах «Атлас вартості земель 

України. Т. 1. Т. 2», серії інших авторських свідоцтв і статей у фахових виданнях та 

журналах, що цитуються в базах Scopus та Web of Sciences (науковий керівник 

проф. І.П. Ковальчук, д/б № 110/1-ф-2018). 

На кафедрі землевпорядного проектування продовжується розробка механізмів 

масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин. За 

результатами наукових досліджень проаналізовано інформаційну базу оцінки 

нерухомості, визначено її необхідний склад та зміст, принципи та головні механізми 

формування податкового реєстру на базі діючих в Україні реєстрів прав та кадастрів 

земельної власності. За результатами досліджень підготовлено пропозиції 

відповідальному органу влади щодо формування податкового реєстру об’єктів 

нерухомості, 3 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 3 статті у 

фахових виданнях України, опубліковано тези доповідей на конференціях. Результати 

досліджень використано при підготовці 5 магістерських робіт (науковий керівник д-р 

екон. наук А.Г. Мартин, д/б № 110/8-пр-2019). 

На кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі розпочато 

дослідження геоінформаційного забезпечення технологій ефективного цифрового 

землеробства. За результатами досліджень розроблено структуру системи 

геоінформаційного забезпечення технологій цифрового землеробства; спосіб інтегрування 

різнорідних даних у ГІС. Удосконалено технологію тематичного геоінформаційного 

картографування для забезпечення цифрового землеробства. Обґрунтовано підходи до 

оптимізації використання різнорідних геопросторових даних у сучасних технологіях 

цифрового землеробства з урахуванням їхніх властивостей (науковий керівник д-р техн. 

наук С.С. Кохан, д/б № 110/13-пр-2020). 

Результатом наукової діяльності кафедри управління земельними ресурсами є 

комплексна ідентифікація регіональних екологічних та економічних проблем оптимізації 

сільськогосподарського землекористування, що виникають у процесі створення і 

функціонування аграрних підприємств в ринкових умовах; опрацювання теоретичних 

основ еколого-економічної оптимізації сільськогосподарського землекористування та 

розробка методичних підходів щодо їх забезпечення в трансформаційний період на 

регіональному рівні; розробка алгоритму оцінки сучасного стану використання земель 

сільськогосподарського призначення в агроформуваннях ринкового типу та 

обґрунтування механізму реалізації комплексу екологічних та економічних заходів з 

оптимізації сільськогосподарського землекористування на рівні природно-

сільськогосподарського району. 

Науково-дослідна робота вчених кафедри земельного кадастру була спрямована на 

розробку державної політики у сфері оцінки та оподаткування землі і земельних 

поліпшень, зміцнення на цій базі матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації владних повноважень. Також, значна увага приділялась розробці 

нової методики грошової оцінки земель. 
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3.1.4.9. Правознавство 

Науково-дослідна робота вчених юридичного факультету у звітному році була 

спрямована на: розробку ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні 

у контексті протидії сепаратизму; розробку організаційно-правових засад сталого 

розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні; розробку концепції правового 

забезпечення екологічної безпеки України органами публічної влади та місцевого 

самоврядування в контексті євроінтеграції; дослідження теоретико-методологічних та 

практичних аспектів формування правової культури особи в Україні та оцінки 

ефективності законодавства; дослідження актуальних проблем української правової 

думки; з’ясування базових правових засад, що встановлюють основні підвалини 

регулювання суспільних відносин у сфері прав і свобод людини; дослідження актуальних 

питань кримінально-правової політики України; удосконалення законодавства про 

кримінальну відповідальність в Україні; дослідження адміністративно-правового 

регулювання у сфері охорони довкілля, охорони та відтворення лісів; аналіз сучасних 

тенденцій розвитку національного інформаційного законодавства; удосконалення 

механізмів правового регулювання непідприємницьких товариств в умовах розвитку 

громадянського суспільства; дослідження актуальних питань приватноправового 

регулювання в Україні. 

На кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства розпочалась 

розробка концепції правового забезпечення екологічної безпеки України органами 

публічної влади та місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції. У звітному році 

виконавцями НДР було створено емпіричну базу дослідження; нові та оновлені 

методологічні підходи до розуміння правової природи екологічної безпеки; удосконалено 

поняттєво-категоріальний апарат; обґрунтовано організаційно-правові механізми 

діяльності публічної влади та місцевого самоврядування та здійснення ефективного 

урядування у сфері екологічної безпеки (науковий керівник проф. В.В. Ладиченко, д/б 

№ 110/3-пр-2020).  

Продовжуються дослідження механізму державної влади в правовій державі, прав 

людини в міжнародному праві та національному законодавстві (науковий керівник 

проф. В.В. Ладиченко, ініціативна). 

На кафедрі теорії та історії держави і права продовжується розробка ціннісно-

правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму. 

За результатами досліджень уточнено теоретичні положення щодо правової природи та 

сутності правових цінностей, правової культури та національної безпеки. Створено 

систему правових цінностей та з’ясовано їх місце в системі нормативного регулювання у 

різних типах правових культур та правових ідеологій на основі зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. Розкрито співвідношення правових цінностей із іншими 

соціальними цінностями та суміжними правовими поняттями. 

За результатами досліджень підготовлено та опубліковано 2 статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз, 3 статті у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України, тези доповідей, захищено магістерські роботи, підготовлено рукопис 

монографії (науковий керівник доц. В.О. Качур, д/б № 110/11-пр-2019).  

Тривають дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів 

формування правової культури особи в Україні, теоретико-методологічних та практичних 

аспектів оцінки ефективності законодавства (науковий керівник доц. В.О. Качур, 

ініціативні); актуальних проблем української правової думки, за результатами яких 

визначено основні тенденції розвитку української правової думки (науковий керівник 

Л.С. Протосавіцька, ініціативна). 

На кафедрі аграрного, земельного та екологічного права продовжуються 

дослідження організаційно-правових засад сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад в Україні. За результатами дослідження проаналізовано правове регулювання 

використання природних ресурсів у сільському господарстві; визначено, що нагальною є 

потреба в запровадженні і реалізації принципу екологізації аграрного виробництва, 
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розробці нової сталої екологоспрямованої концепції використання земель 

сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів, яка б виходила з 

пріоритету їх охорони. Досліджено правові засади екологічної безпеки у сільському 

господарстві; визначено необхідність розробки єдиного нормативно-правового акту у 

сфері сільського господарства, в якому було б закріплено принцип екологізації сільського 

господарства, визначено основні екологічно небезпечні види діяльності, а також 

встановлений механізм забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві. 

Досліджено зміст вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актів, що визначають 

правові засади органічного сільськогосподарського виробництва; вказано на необхідність 

запровадження правових засобів державної підтримки для стимулювання розвитку 

органічного сільського господарства. Узагальнено теоретичні і практичні підходи у 

зазначеній сфері та розроблено довідник з правових засад екологічної складової сталого 

розвитку сільського господарства України. 

За результатами досліджень підготовлено та опубліковано 2 статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 12 статей у журналах, що 

входять до переліку фахових видань України, тези доповідей (науковий керівник проф. 

В.М. Єрмоленко, д/б № 110/15-пр-2019).  

На кафедрі адміністративного та фінансового права продовжено дослідження 

особливостей адміністративно-правового регулювання охорони та відтворення лісів в 

Україні (науковий керівник доц. О.В. Гулак, ініціативна); актуальних питань кримінально-

правової політики України; теоретико-методологічних та практичних аспектів 

ефективності законодавства про кримінальну відповідальність в Україні (науковий 

керівник С.С. Ковальова, ініціативні); адміністративно-правового регулювання у сфері 

охорони довкілля (науковий керівник О.В. Артеменко, ініціативна); дослідження сучасних 

тенденцій розвитку національного інформаційного законодавства (науковий керівник 

С.П. Позняков, ініціативна). 

На кафедрі цивільного та господарського права продовжуються дослідження 

правового статусу непідприємницьких товариств в умовах розвитку громадянського 

суспільства (науковий керівник І.В. Горіславська, ініціативна). За звітний період було 

продовжено дослідження непідприємницьких товариств, зокрема у медичній сфері. 

Досліджувались установчі документи медичних спілок – Асоціація «Оператори ринку 

медичних виробів», Української медичної спілки, їх основні завдання, основні напрями та 

мета діяльності,  перспективи розвитку медичної галузі. Проаналізований законопроект 

щодо медичного самоврядування. Розглянуто зміни в державному ціновому регулюванні 

протиепідемічних товарів; складові поняття «протиепідемічні товари» та відповідальність 

за порушення законодавства про регульоване державою ціноутворення. 

Також проводиться аналіз регулювання приватноправових відносин в Україні, 

розробляється комплексний підхід до врегулювання договірних та недоговірних відносин, 

прав інтелектуальної власності та корпоративних відносин. Сформульовано конкретні 

пропозиції з удосконалення законодавства у зазначеній сфері (науковий керівник 

О.Ю. Піддубний, ініціативна). 
 

3.1.4.10. Сільськогосподарська радіологія 
 

Вченими Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 

радіології у звітному році були продовжені дослідження з встановлення гранично 

допустимих концентрацій радіонуклідів в водоймах на основі метаболізму цезію та 

стронцію у риб. У рамках підготовчих і проведених експериментальних робіт на 

дослідних майданчиках на водоймах ЧЗВ та у контрольованих акваріумних лабораторних 

експериментах отримані такі результати: наповнена база даних експериментальних 

результатів динаміки надходження і виведення радіонуклідів, їх стабільних ізотопів і 

хімічних макроаналогів у реальних умовах ЧЗВ і контрольованих лабораторних 

ізотермічних умовах; встановлені параметри метаболізму цезію та стронцію у риб 

швидкість надходження і виведення радіонуклідів за різних температури води і режиму 
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годівлі; визначено розподіл питомої активності 90Sr і 137Сs у різних органах риби та риби 

різного віку та пори року; уточнені параметри трикамерної моделі метаболізму цезію та 

стронцію у риб та результати перевірки її чутливості; дано прогнозні оцінки динаміки 

радіоактивного забруднення риби за різних умовах навколишнього середовища і режиму 

годівлі. Визначені фактори, які є визначальними для метаболізму цезію та стронцію в 

організмі риб та достовірних прогнозів її радіоактивного забруднення (науковий керівник 

д-р біол. наук В.О. Кашпаров, д/б № 110/1-пр-2019). 

Молодими вченими започатковані дослідження у напрямі розробки сучасних 

способів прогнозування біопродуктивності і радіологічного стану лісів інтегрованими 

підходами ГІС та машинного навчання. Розроблені та наповнені реляційні бази даних із 

найважливішими показниками для реалізації системи радіоекологічного моніторингу; 

сформована стратифікована вибірка за допомогою скоригованих лісотаксаційних ознак 

вкритих лісом земель Чорнобильської зони відчуження для закладання 

експериментальних майданчиків; визначені оптимальні програмні продукти і мова 

програмування для реалізації інтерактивного обчислення (аналізу) даних методами 

машинного навчання; проаналізований радіальний розподіл питомої активності Sr-90 і Сs-

137 у деревному стовбурі переважаючих деревних видів різного віку; доповнені 

закономірності розподілу Sr-90 в ґрунті до 1 м в глибину, що має важливе значення для 

прогнозування його доступності рослинами; створені первинні експериментальні 

майданчики для радіологічних спостережень та оцінки біопродуктивності (науковий 

керівник канд. с.-г. наук Д.М. Голяка, д/б № 110/1м-пр-2020). 

Розпочато встановлення радіологічної оцінки сільськогосподарських угідь зони 

безумовного (обов'язкового) відселення з метою повернення їх в господарське 

використання. Проведено аналіз вітчизняного та світового досвіду щодо вирішення 

проблеми повернення в господарське використання сільськогосподарських угідь, що були 

забруднені радіонуклідами внаслідок радіаційних аварій. Зроблено загальний огляд 

радіологічного стану ЗБ(О)В на територіях Чернігівської, Київської, Житомирської і 

Рівненської областей на 2020 рік. Проведено попередній вибір тестових 

сільськогосподарських угідь для реалізація пілот-проектів з адресної оцінки їх 

радіологічного стану. На основі існуючих даних на 2020 рік підготовлені і адоптовані 

базові електрони карти ЗБ(О)В (географічної основи, топів ґрунтів, забруднення 

радіонуклідами сільськогосподарських угідь), необхідних для рішення поставлених у 

технічному завданні задач. Проведено збір та аналіз існуючих значень коефіцієнтів 

переходу 137Cs, 90Sr та ізотопів плутонію в основні (критичні) сільськогосподарські 

культури і лучну рослинність природних та напівприродних кормових угідь для типових 

ґрунтів, поширених на території ЗБ(О)В. За звітний період було проведено радіологічне 

обстеження виведених з сільськогосподарського використання орних 

сільськогосподарських угідь, що розташовані у Народицькому районі (всього 778 га, з них 

53 га − в околицях с. Христинівки і 725 га − в околицях сіл Осика, Межиліска, Базар). 

Паралельно відбиралися проби ґрунту, в яких вимірювався вміст 137Cs і 90Sr. Розроблена 

попередня структура електронного реєстру характерних сільськогосподарських угідь 

ЗБ(О)В (науковий керівник д-р с.-г. наук Ю.В. Хомутінін, д/б № 110/1-пр-2020). 

Ще один новий напрям досліджень науковців інституту − розробка сучасних 

методів оцінки радіологічної безпеки ґрунтів України. Здійснено валідацію методик 

визначення вмісту біологічно доступних форм стабільного цезію і стронцію в зразках 

ґрунту і рослинності методом мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-

MS). 

За замовленням Національного фонду досліджень України у рамках грантової 

підтримки розпочаті дослідження «Закономірності впливу хронічного іонізуючого 

випромінювання на референтні організми рослин і тварин в екосистемах Чорнобильської 

зони відчуження» (науковий керівник канд. біол. наук С.Є. Левчук, д/б № 110/12-пр-2020, 

93/02.2020). 
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Прикладні рішення оцінювання радіоекологічного стану лісів забруднених 

внаслідок Чорнобильської аварії методами ГІС та машинного навчання − також новий 

напрям досліджень науковців. Розроблені та наповнені реляційні бази даних з 

найважливішими показниками для реалізації системи радіоекологічного моніторингу; 

сформована стратифікована вибірка за допомогою скоригованих лісотаксаційних ознак 

вкритих лісом земель Чорнобильської зони відчуження для закладання 

експериментальних майданчиків; визначені оптимальні програмні продукти і мова 

програмування для реалізації інтерактивного обчислення (аналізу) даних методами 

машинного навчання; проаналізований радіальний розподіл питомої активності Sr-90 і Сs-

137 у деревному стовбурі переважаючих деревних видів різного віку; доповнені 

закономірності розподілу Sr-90 в мінеральних шарах ґрунту до 1 м в глибину, що має 

важливе значення для прогнозування його доступності рослинами; створена первинна 

«сітка» експериментальних майданчиків для радіоекологічного моніторингу (науковий 

керівник канд. біол. наук В.П. Процак, д/б № 110/20-пр-2020). 
 

3.1.4.11. Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції агропромислового комплексу 
 

Науковці УЛЯБП АПК розпочали працювати над обґрунтуванням критеріїв оцінки 

якості та безпечності молока-сировини – гармонізація до міжнародних вимог».  

Проаналізовано вплив фізіологічного стану корови та хвороби вимені на субклінічний 

мастит на мікробіологічні показники молока, антибіотикорезистентність виділених 

ізолятів та жирно кислотний склад молока-сировини. Встановлено, що з молока від 

здорових тварин незалежно від їх фізіологічного стану можуть виділятись ізоляти бета-

глюкоронідазо-позитивних Eschtrichia coli та Staphylococcus epidermidis, що володіють 

мультирезистентними властивостями до протимікробних препаратів. Із зразків від хворих 

на субклінічну форму маститу корів виділено ізоляти мікроорганізмів, жоден з яких не 

характеризувався повною чутливістю до всіх апробованих протимікробних засобів. 

Встановлено невідповідність окремих зразків молока питного пастеризованого, 

придбаного в торгівельних мережах м. Київ чинній нормативній документації. При чому, 

у досліджених пробах молока торгової марки «Ферма» спостерігається незначне 

перевищення вмісту капринової, лауринової, міристолеїнової кислот. Разом з цим, вміст 

олеїнової та лінолевої кислот – занижений. Наші дослідження свідчать, що такий 

підвищений/занижений вміст жирних кислот може спостерігатись в молоці, одержаному 

від корів, хворих на субклінічний мастит. Отже постає питання перегляду НД щодо 

недопущення на внутрішній ринок неякісного питного молока. 

Сформований підхід до запровадження належної практики молочного фермерства в 

умовах вітчизняної молочної ферми з метою отримання безпечного та якісного молока-

сировини має 12 процедур та 71 інструкцію. 

За результатами досліджень опубліковано: розділ монографії, виданий в країні ЄС 

(англомовна); монографію; настанову; розділ в колективній монографії; статті у журналах 

WoS – 1; статті у фахових журналах – 3; тези доповідей – 2; свідоцтво № 98697 про 

реєстрацію авторського права на твір – 1 (науковий керівник проф. В.В. Данчук, д/б 

№ 110/16-пр-2020).  

Завершено науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного 

скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonela, 

Yersinia). 

Вивчено літературні дані стосовно біологічних властивостей мікроорганізмів – 

збудників захворювань з харчовим шляхом передачі. Проаналізовано вимоги до 

діагностики вказаних захворювань та рекомендацій стосовно діагностики та ідентифікації 

збудників за допомогою бактеріологічних, молекулярно-генетичних досліджень та інших 

інструментальних досліджень.  

Ізольовано з різних об’єктів штами ентеробактерій (Salmonella spp., Escherichia coli, 

Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis), Staphylococcus spp., Bacillus spp. тощо. 
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З метою формування колекції штамів мікроорганізмів вивчено культурально-

морфологічні, ферментативні, антигенні, патогенні властивості, чутливість до 

антибактеріальних препаратів виділених ізолятів.   

Паспортизовано більше 280 ізолятів Salmonella spp. (сероваріантів S. gallinarum-

pullorum, S. dublin, S. enteritidis, S. typhimurium, S. virchow, S. muenchen, S. рідкісних видів); 

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus spp., Bacillus spp. 

Культури ліофілізовані, депоновані та зберігаються в колекції біологічного матеріалу 

УЛЯБП АПК НУБІП України. Проведено перевірку однорідності популяцій та 

збереженість біологічних властивостей (культурально-морфологічних, ферментативних, 

антигенних) ліофілізованих культур.  

Розроблені регламентуючі документи щодо колекції мікроорганізмів в УЛЯБП 

АПК. Налагоджено функціонування колекції штамів мікроорганізмів – потенційних 

збудників захворювань з харчовим фактором передачі.  

Підібрані праймери для розробки засобів індикації Salmonella spp., Listeria 

spp.,Yersinia spp., S. аureus. Проведено молекулярно-генетичні дослідження методом 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (з використанням відповідних 

праймерів) ізолятів Salmonella spp., Listeria spp, Yersinia enterocolitica, Yersinia 

pseudotuberculosis, Staphylococcus spp. 

Експериментально доведено, що запропоновані та випробувані конфігурації 

праймерів є специфічними по відношенню до відповідних видів мікроорганізмів. 

Отримані результати стали науковим підґрунтям для розробки пакетів нормативних 

документів необхідних для реєстрації вказаних засобів діагностики в Україні. 

За результатами досліджень опубліковано: 1 довідник, 19 статей в цитованих 

фахових виданнях, 16 тез доповідей, 8 патентів на корисні моделі, 3 свідоцтва про 

реєстрацію авторських творів. Захищена 1 докторська і 1 кандидатська дисертація 

(науковий керівник проф. В.О. Ушкалов, д/б № 110/1л-пр-2018). 

Завершені дослідження щодо гармонізації до вимог ЄС умов виробництва зернової 

продукції в Україні. Розроблено та затверджено інструкцію зі створення та 

функціонування системи матричних культур на підприємствах хлібопекарської галузі 

України (науковий керівник д-р вет. наук О.В. Волосянко, д/б № 110/2л-пр-2018). 
 

3.1.4.12. ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут  

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» 
 

Основними напрямами наукової діяльності відокремленого підрозділу «НДПІ 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» (м. Одеса) є 

розроблення новітніх наукоємних технологій на основі прогнозування хімічних 

модифікацій харчових нутрієнтів та створення продуктів із заданими властивостями для 

загального та дитячого харчування, ресурсозберігаючих технологій отримання 

інноваційних продуктів цільового призначення шляхом раціонального використання 

біоресурсів, 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. 

Триває «Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів дитячого 

харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального 

використання біоресурсів». Проведено систематизацію характеристик сучасних поколінь 

пробіотиків, фізіологічних функцій корисних бактерій, які вони виконують в організмі 

людини, та вивчено науково-практичний досвід їхнього використання у виробництві 

харчових продуктів для дітей. За результатами аналізування інтерес представляють дві 

позиції: використання пробіотиків ІІІ та ІV покоління, які є комбінацією про- та 

пребіотичних компонентів та висока ферментативна активність, яку пов’язують не тільки 

з пробіотичною активністю, але й зі здатністю мікроорганізмів акумулювати широкий 
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спектр нутрієнтів. Саме ці дві позиції визначено базовими для практичної реалізації в 

процесі створення біокомпозицій, добавок з симбіотичними властивостями. 

Експериментально обґрунтовано, що на пробіотичну активність та формування 

біфідогенних властивостей харчових систем впливають такі фактори: концентрація 

пребіотиків, рН середовища, збалансованість хімічного складу системи за вмістом білка, 

жиру, вуглеводів, вміст речовин-антиоксидантів, ферментативна активність, технологічні 

фактори (температура та тривалість термічного впливу). 

Здійснено вибір харчових систем, в яких вміст харчових нутрієнтів з відомими 

пребіотичними та антиоксидантними властивостями не нижче ніж 10 % від 

рекомендованої фізіологічної добової потреби дитини. Встановлено, визначеним 

критеріям відповідають – каротинвмісна сировина (морква, гарбуз, томати, абрикоси), 

пектинвмісні овочі та фрукти (яблука, айва, гарбуз, морква, смородина), сировина з 

оптимальним вмістом біофлавоноїдів, вітаміну С, калію, заліза, селену – чорноплідна 

горобина, вишні, смородина, солодкий перець, томати, цвітна капуста. 

Взаємозв’язок ферментної системи та біфідогенної активності вивчено на прикладі 

гідролітичних ферментів, найбільш характерних для ферментної системи рослинної 

сировини: пектолітичних – для пектинвмісної сировини та амілолітичних – для 

крохмальних полісахаридів. Отримані результати свідчать про позитивний вплив 

пектолітичних ферментів як у складі промислового препарату, так і рослинного екстракту, 

на зміну кількісного та якісного складу пектинових речовин. Це, у свою чергу, 

позначилося на динаміці зміни концентрації біфідобактерій – з підвищенням вмісту 

пектину вище 1 % та зниженням ступеню його етерифікації нижче 57 % відмічається 

максимальна концентрація бактерій, яка досягає 1·109 КУО / г. 

Симбіотичні властивості продукту оцінювали за ступенем залежності біфідогенних 

та антиоксидантних властивостей харчової системи від комплексу факторів, включаючи 

рівень вмісту про- та пребіотиків, речовин-антиоксидантів, їхньої здатності до сумісності 

та взаємостабілізації під впливом технологічних факторів. Досліджено харчові системи із 

овочів та фруктів або їхніх сумішей, які характеризуються оптимальним вмістом нативних 

речовин-пребіотиків (пектин) та антиоксидантів (вітамін С, каротиноїди, поліфеноли, 

органічні кислоти) – яблука, топінамбур, гарбуз, абрикоси, чорна смородина. Вплив 

комплексних факторів забезпечено за рахунок різних технологічних способів підготовки 

харчових систем, включаючи ферментування, теплову пастеризацію, додаткове 

збагачення пребіотиками та антиоксидантами – пектином, каротином, вітаміном С, 

поліфенолами.  

Встановлено, що на ріст біфідо- та лактобактерій позитивно впливають 

ферментативна активність, наявність у складі харчової системи пребіотиків (натуральних 

або доданих) та біоактивних речовин. При цьому відмічається, що симбіотична дія 

харчових систем спостерігається при адекватному поєднанні цих трьох факторів. Оскільки 

досліджені процеси взаємодії мікробних культур та харчового середовища з відповідним 

біохімічним складом частково, in vitro, моделюють процеси у системі мікроекології 

кишковика, можливо прогнозувати біфідогенні властивості таких харчових систем. 

Розроблено вихідні вимоги, які містять рекомендації щодо можливих напрямів 

практичного забезпечення наукових положень у процесі створення технологій 

виробництва продуктів біозахисної дії: 

– основні вимоги до харчових форм біозахисту – це повинні бути продукти 

щоденного вживання, склад яких  адаптовано до фізіологічних потреб організму дитини 

та сприяє посиленню росту корисної мікрофлори кишковика, підтримці антиоксидантного 

захисту в умовах впливу негативних внутрішніх та зовнішніх чинників; 

– вимоги до сировини, її хімічного складу, показників безпечності; 

– перелік пре- та пробіотиків, речовин-антиоксидантів, їхніх природних джерел, які 

виконують основну роль у формуванні біфідогенних та антиоксидантних властивостей; 

– мінімальний вміст біоактивних речовин у харчовій системі для забезпечення її 

функціональних властивостей; 
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– рекомендації щодо забезпечення технологічної та біохімічної сумісності 

елементів хімічного складу, пре- та пробіатичних добавок, ферментативної та 

антиоксидантної активності харчової системи в процесі виробництва. 

Розроблено технологічні рішення зі створення технологій виробництва харчових 

форм біозахисту, які орієнтовано на біотехнологічні способи отримання – натуральних 

рослинних біокомпозицій речовин-пребіотиків (пектин, інулін) та антиоксидантів (β- 

каротин, амінокислоти, поліфеноли) у рідкому (екстракти) або концентрованому вигляді; 

харчових консервованих продуктів широкого асортименту (десерти, коктейлі, каші) на 

основі овочево-фруктової сировини з молочними, зерновими компонентами та 

біокомпозиціями для дитячого харчування. Розроблено загальну технологічну схему 

виробництва консервованих продуктів та біокомпозицій. Розроблено також технологічні 

схеми виробництва біокомпозицій, які ураховують отримані результати 

експериментальних досліджень у частині вивчення локалізації полісахаридів та β-

каротину у структурі плоду овочів та фруктів, та біологічну цінність білка зернопродуктів 

для отримання каротинового концентрату та альтернативного рослинного молока. 

Розроблено рекомендації щодо способів консервування та орієнтовних режимів 

забезпечення промислової стерильності продуктів у процесі зберігання. 

Розроблено проект Технологічного регламенту – комплексного технологічного 

документу, який включає: вимоги до сировини, яку передбачається використовувати у 

технологічному процесі; асортимент та орієнтовний композиційний склад продуктів; 

загальну технологічну схему виробництва (блок-схема); описи технологічних процесів; 

вимоги до фасування, правил приймання продукції та безпечності виробництва. 

Технологічний регламент поширюється на технології виробництва таких груп та видів 

харчових форм біозахисту. 

а) консервовані продукти з біфідогенними та антиоксидантними властивостями: 

салати фруктові вітамінізовані з лактулозою; десерти фруктово-молочні з інуліном та 

біфідобактеріями; коктейлі фруктово та овочево-молочні з лактулозою та пектином; каші 

молочно-зернові з фруктами, лактулозою та β-каротином; ферментовані коктейлі з 

рослинного молока із фруктами та пребіотиком; 

б) консервовані біокомпозиції з біфідогенними та антиоксидантними 

властивостями: пектиновий екстракт; концентрат β-каротину; рослинне ферментоване 

молоко (альтернативне молоко); 

Після завершення апробації технологій, режимів, параметрів виробництва та 

рецептур продуктів технологічний регламент буде затверджено у встановленому порядку. 

Розроблено методичний документ МР 72.1-36285763-001:2020 «Методи оцінки і 

контролювання антиоксидантних та біфідогенних властивостей продуктів» (науковий 

керівник Л.Ю. Філіпова, д/б № 110/17-пр-2019). 

Започатковано «Розробку інноваційних технологій комплексного перероблення 

риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового 

призначення».  

Визначено і реалізовано комплексний підхід до наукового обґрунтування вибору 

перспективних видів гідробіонтів який орієнтовано на основні ознаки технологічних цілей 

– цільове призначення продуктів, яке включає продукти для дитячого та дієтичного 

харчування, продукти для організації харчування окремих категорій населення у 

екстремальних умовах та функціонально-технологічні характеристики гідробіонтів. З 

урахуванням визначених критеріїв проведено обґрунтування за технічними (масова частка 

з’єднувальної, м’язової тканини), біохімічними характеристиками (жир, білок, 

амінокислотний, жирнокислотний, вуглеводний склади, вітаміни, мінеральні речовини) та 

технологічними особливостями різних видів гідробіонтів. 

Досліджено біохімічний склад риби та морепродуктів, який, як відомо, є дуже 

мінливим і практично нерегульованим. Тому саме для гідробіонтів найбільш прийнятною 

формою оцінки біохімічного складу є розроблені мінімальні специфікації якості – 

гарантований мінімальний рівень вмісту окремих елементів  хімічного складу сировини. 
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Експериментальні дослідження виконано спільно з лабораторіями рибоконсервних 

заводів («ВО Одеський консервний завод», ТОВ «Слов’янська рибна компанія», ТОВ 

«ГРІН ФІШ», ТОВ «РКЗ Південний» під час вхідного контролю видів риби та морських 

гідробіонтів у мороженому або охолодженому вигляді (тунець, тріска, товстолобик, хек 

сріблястий, судак, путасу, карась, форель, лящ, короп, а також водорості ламінарії 

зостери, фукусу). 

Встановлено, фізико-хімічні властивості окремих видів риб – вміст жиру, білка, 

амінокислотний, вітамінний та мінеральний склад, у поєднанні з особливостями 

структурно-механічних характеристик, мінімальним вмістом з’єднувальної тканини, 

оптимальною масою м’язової тканини обґрунтовують комплекс технологічних переваг 

для промислового перероблення цієї сировини, перш за все, на пюреподібні 

багатофункціональні продукти для дитячого, дієтичного харчування (види риб з масовою 

часткою жиру не більше 8 %). Усі види риб, морських водоростей, які проаналізовано, є 

цінною сировиною для створення полікомпонентних високобілкових продуктів для 

організації повноцінного харчування окремих категорій населення, які знаходяться в 

екстремальних умовах. 

Вважаючи, що риба це, перш за все, білкова сировина, проведено аналізування 

біологічної цінності білкових речовин – ступінь збалансованості амінокислотного складу 

оцінено за наявністю лімітованих амінокислот, скор яких нижче 100 %. Отримані дані 

свідчать, розрахований амінокислотний скор за кожною з незамінних амінокислот – 

валіну, лейцину, ізолейцину, лізину, треоніну, триптофану та метіоніну перевищує скор 

для цих незамінних амінокислот в еталонному білку. Білок риби містить усі незамінні 

амінокислоти та лімітований за фенілаланіном, скор якого складає 78 % (для морської 

риби) та 63 % (для прісноводної риби). Для порівняння: білок м’яса курей містить чотири 

лімітованих амінокислоти (валін, лейцин, треонін, фенілаланін); білок яловичини містить 

три лімітованих амінокислоти (валін, ізолейцин, метіонін); білок молока найбільш 

повноцінний за збалансованістю та відсутністю лімітованих амінокислот; рослинний 

білок зернобобових культур містить до п’яти лімітованих амінокислот. 

Встановлено, органічні речовини морської рослинної сировини, в основному, 

представлено вуглеводами та азотистими речовинами. Основними полісахаридами 

червоних водоростей є агар та каррагінан (до 47 %), у морських травах – пектин (до 25 %). 

Практично усі види водоростей ламінарієвих, фукусових можуть бути використаними як 

сировина для продуктів, особливо лікувально-профілактичного призначення. 

Розроблено мінімальні специфікації якості гідробіонтів, які разом з даними щодо 

складу незамінних амінокислот та амінокислотного скору є базовими для моделювання 

рецептур білоквмісних продуктів. 

Проведено аналізування сучасних технологій виробництва продуктів перероблення 

гідробіонтів з систематизуванням групового асортименту продукції, що виробляється в 

Україні. Аналіз рибної продукції промислового переробляння (консервів, пресервів) на 

вітчизняному ринку визначив достатньо обмежений асортимент консервованих продуктів 

загального споживання який представлено, в основному рибними моноконсервами в олії 

та томатній заливі, а також пресервами з риби та морепродуктів. Консервовані продукти з 

риби для дитячого харчування, спеціального функціонального призначення на 

вітчизняному ринку відсутні.  

Доведено, що основні технологічні процеси, які безпосередньо впливають на 

функціонально-технологічні властивості рибних консервів, це – підготовка риби 

(бланшування, обжарювання, сушіння) та стерилізація готового продукту. Термічний 

вплив, особливо в процесі стерилізації, негативно позначається не тільки на фізико-

хімічних характеристиках риби – втрата маси, зниження концентрації поживних речовин, 

але й на зміні стану соусів або олії.  

Вивчено вплив чинних процесів стерилізації на зміни білка, жиру, вітаміно-

мінерального складу в процесі виробництва консервів «Судак натуральний», «Філе тунця 

в олії», «Форель натуральна», «Судак в олії», «Філе тунця в томатному соусі», 
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«Товстолобик обсмажений в томатному соусі» на ВО «Одеський консервний завод» та 

ТОВ «РКЗ «Південний». Встановлено, що втрати білка та жиру у натуральних консервах 

та консервах у томатному соусі складають від 0,8 % до 2,0 % та від 0,8 % до 1,5 %, 

відповідно. Втрати цих показників для консервів в олії складають від 1,6 % до 3,4 % та від 

3,2 % до 3,6 %, відповідно. Жиророзчинні вітаміни А, Д при тепловому обробленні 

достатньо стійкі – їхні втрати не перевищують 5 %. Водорозчинні вітаміни групи В 

характеризуються меншою стабільністю – встановлене руйнування цих вітамінів 

знаходиться у діапазоні від 7 %  до 15 %. 

За результати дослідження впливу технологічних факторів на структурні та 

біохімічні показники риби в процесі перероблення, а також асортименту продукції 

систематизовано та виокремлено основні проблеми, які необхідно врахувати у 

технологічних рішеннях: 

– осучаснення асортименту рибних консервів з актуалізацією складу рецептур з 

урахуванням досягнень у сфері нутріціології та потреб повноцінного харчування дітей і 

окремих категорій населення з підвищеними психофізичними навантаженнями; 

– мінімізація процесів попереднього термічного оброблення риби з можливою 

їхньою заміною (за необхідності) на оброблення інфрачервоним випромінюванням, 

копченням, пропіканням, підсушуванням тощо; 

– пом’якшення режимів стерилізації продуктів із застосуванням способу дробової 

стерилізації для мінімізації втрат і термодеструкції термолабільних харчових нутрієнтів. 

Розроблено технологічні рішення та технологічну схему виробництва 

полікомпонентних продуктів з різними функціонально-технологічними властивостями: 

гомогенізовані – для харчування дітей; протерті, пастоподібні, крупноподрібнені (перші та 

другі обідні страви) – для збагачення раціонів харчування людей з підвищеним 

психофізичним навантаженням у екстремальних умовах. 

Згідно розробленої технологічної схеми передбачено перероблення риби, овочевих, 

зернобобових, молочних компонентів.  

Проведено експериментальні дослідження з визначення технологічної сумісності 

компонентів рецептур з вивченням сумісності риби та зернових компонентів, риби та 

овочевих компонентів, усіх компонентів харчової системи за умовною рецептурою. 

Аналізування результатів досліджень дозволило визначити оптимальний діапазон 

співвідношень компонентів рецептур, в межах якого забезпечуються необхідні 

технологічні характеристики продукту – структура, в’язкість, консистенція. Для 

пюреподібних консервів для дитячого харчування оптимальне співвідношення 

компонентів складає: риба – від 45 % до 60 %; овочі – від 30 % до 40 %; зернові 

компоненти – від 3 % до 5 %; молочні продукти – від 10 % до 15 %. 

Розроблено рецептури нових рибо-овочевих продуктів, які базувалися на наукових 

принципах сучасної нутріціології, харчової комбінаторики, кваліметричного 

прогнозування та аналізі споживчого попиту і традицій харчування. Вихідними даними 

для теоретичного моделювання співвідношень компонентів рецептур були рекомендовані 

норми добової фізіологічної потреби організму людини (дитини) в основних харчових 

речовинах та розроблені мінімальні специфікації якості сировини, а також окремі 

технологічні аспекти – в’язкість, консистенція тощо. 

Методом балансових рівнянь розраховано композиційний склад варіантів рецептур 

консервованих продуктів: 

– овочево-рибних та рибо-овочевих пюре, кремів, суфле для дитячого харчування; 

– риби з овочами та крупами – продукти крупноподрібнені або у вигляді шматочків 

готові до вживання або концентровані, які потребують розведення, відновлення перед 

вживанням для дорослого  населення.  

Аналізування адекватності базових рецептур свідчить, що з використанням у 

рецептурах, наприклад 5 % зернопродуктів, 40 % овочевого і 45 % рибного компонентів та 

10 % молока забезпечується оптимальне співвідношення білка тваринного і рослинного 
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походження, яке складає 80:20 для продуктів дитячого харчування та 60:40 – для 

продуктів масового вживання. 

Вуглеводний склад нових продуктів за вищезазначеним співвідношенням 

компонентів достатньо збалансований – до 9 % загальних вуглеводів, з них – до 6 % моно- 

та дисахариди, до 1,5 % полісахариди, включаючи харчову клітковину, пектинові 

речовини. 

Вагомий вплив застосованого принципу комбінування сировини рослинного 

походження та риби позначився на показниках вітамінно-мінерального складу – зі 100 г 

готового продукту організм дитини забезпечується до 15 %, дорослої людини – до 20 % 

від добової фізіологічної потреби в вітамінах А, Д, групи В. Розрахунок мікро- та 

макроелементного складу свідчить, що підібране співвідношення компонентів забезпечує 

на 20 % – 35  % фізіологічну добову потребу відповідних категорій населення в калії, 

магнії, кальції, фосфорі та до 10 % – у залізі та йоді. 

Отримані за окремими етапами результати (асортимент консервів, режими 

стерилізації) мають практичне значення та частково реалізовані в процесі виконання 

наукових розробок на замовлення підприємств переробної галузі (науковий керівник д-р 

техн. наук І.В. Безбах, д/б № 110/24-пр-2020). 

Інститут у 2020 році співпрацював: з установами Міністерства освіти і науки 

України: НУБіП України, факультет харчових технологій та управління якістю продукції 

АПК – участь у виконанні робіт за індивідуальними планами магістрів, аспірантів, обмін 

науковою інформацією та спільна підготовка наукових праць; Одеська національна 

академія харчових технологій (ОНАХТ) – обмін науковою інформацією, проведення 

науково-практичних конференцій з сучасних технологічних та технічних проблем 

розвитку харчової галузі, спільна підготовка наукових праць, рецензування дипломних та 

дисертаційних робіт, надання консультаційної допомоги; Національний університет 

харчових технологій (НУХТ) – обмін науковою інформацією, участь у наукових 

семінарах, навчання на курсах підвищення кваліфікації; з іноземними науковими 

установами: 

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної 

академії наук Білорусі з продовольства» (Республіка Білорусь) – науково-технічне 

співробітництво з технічними комітетами стандартизації – спільна робота з експертизи, 

погодження та введення в дію нормативних документів та національних стандартів: ТК 

140 «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки», ТК 154 «Соки та соковмісні продукти», ТК 

191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів».  

За напрямами наукової, інноваційної діяльності та впровадження результатів 

досліджень інститут співпрацює: 

– з Національною асоціацією виробників дитячого харчування молочноконсервної 

та сокової продукції «Укрконсервмолоко» (м. Київ); 

– на основі довгострокових господарчих договорів з: ТОВ «Одеський консервний 

завод дитячого харчування»; СП «Вітмарк – Україна» ТОВ; ПрАТ «Виробниче об’єднання 

«Одеський консервний завод»; СТОВ «Агрофірма Петродолинське»; Агрофірма 

«ЕВРІКА» ТОВ; ТОВ «Асоціація дитячого харчування».  

– на умовах укладання господарчих договорів з метою вирішення поточних питань 

з ПРАТ «ЕРЛАН»; ТОВ «РКЗ «Південний»; ТОВ «Слов’янська рибна компанія»; ТОВ 

«Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд». 

За господоговірною тематикою на замовлення переробних підприємств галузі 

науково-дослідні роботи у 2020 році інститутом виконувались за трьома напрямами: 

– наукове обґрунтування режимів теплового оброблення (стерилізації, 

пастеризації) продуктів та напівфабрикатів для різних видів тари та способів 

консервування; 

– експертна оцінка харчових продуктів за фізико-хімічними показниками якості та 

показниками безпечності (мікробіологічними, токсикологічними); 

– розроблення нормативної документації. 
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Обґрунтовано 21 режим теплового оброблення (стерилізації, пастеризації) 

продуктів та напівфабрикатів для різних видів тари та способів консервування (на 39 назв 

продукції). Зокрема, розроблено режими теплового оброблення для таких груп продукції:  

– рибні, рибо-овочеві консерви та консерви з морепродуктів – 2; 

– м’ясні консерви –1; 

– соки та напої – 4; 

– овочеві консерви – 4; 

– консерви для дитячого харчування –9; 

– корм для тварин – 1. 

Експертна оцінка зразків харчових продуктів у кількості: овочеві консерви – 13, 

сокова продукція – 37, консервована продукція дитячого харчування – 10, сировина – 8, 

корм для тварин – 3 проводилась за комплексом фізико-хімічними показників якості, які 

найбільш повно характеризують конкретний вид продукту. Крім того, певні групи 

продуктів було досліджено за окремими показниками, зокрема:  

– визначення формольного числа сокової продукції – 10; 

– визначення вмісту білка і жиру в овочевих консервах і консервах дитячого 

харчування – 25; 

– визначення вмісту цукрів, консервантів, барвників, оксиметилфурфуролу в 

консервованих соках загального призначення та дитячого харчування – 68;  

– визначення вмісту вітамінів, мікро- та макроелементів у соковій продукції – 29; 

– оцінка відповідності показників харчової та енергетичної цінності продукції у 

маркуванні – 39; 

– визначення рН, титрованої кислотності, жиру в овочевій сировині, овочевих 

консервах, у тому числі томатопродуктах – 60; 

– масова частка яєчних продуктів –3. 

Проведено дослідження зразків харчової продукції за мікробіологічними 

показниками безпечності на відповідність вимогам промислової стерильності: овочевих 

консервів – 30; консервів дитячого харчування – 13; сировини – 18; корму для тварин – 3, 

тари –1. 

Досліджено вміст важких металів у харчових продуктах (кадмію, свинцю, цинку, 

олова, міді) – 19. 

Розроблення нормативної документації:  

а) Проекти національних стандартів (ДСТУ): ДСТУ «Консерви. Соки та нектари 

фруктові. Технічні умови»; ДСТУ «Соки концентровані. Технічні умови»; ДСТУ 

«Консерви фруктові, овочеві, овочево-фруктові та овочево-м’ясні дитячого харчування. 

Терміни та визначення понять»;  

Технічні умови: 

1) ТУ У 10.2-43352597-001:2020 «Продукти консервовані з риби і море-продуктів. 

Технічні умови»; 

2) ТУ У 10.2-43352597-001:2020 «Продукти з риби і морепродуктів. Технічні 

умови»; 

3) ТУ У 10.3-03772401-001:2020 «Продукти консервовані з овочів та фруктів 

Технічні умови»; 

4) ТУ У 10.3-3088403479-002:2019 «Фрукти сушені з сумішами горіхів. Технічні 

умови»; 

5) ТУ У 10.3-41179749-001:2020 Пюре та соки фруктові та овочеві. Технічні 

умови». 
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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 і докторантуру – за 35 науковими спеціальностями. Станом на 

01.01.2021 р. кількість аспірантів, які навчаються в НУБіП України, становить 441 особу, 

у т.ч. денної форми навчання – 299 та вечірньої і заочної – 142 аспіранти (табл. 3.4). 

Чисельність докторантів на 01.01.2020 р. становить 11 осіб.  
 

Таблиця 3.4. Кількість аспірантів НУБіП України за формами навчання 

НДІ, ННІ, факультети 

Кількість аспірантів 

всього 

з них 

очної 

форми 

заочної/вечірньої 

форм 

Гуманітарно-педагогічний факультет 38 26 12 

НДІ рослинництва та ґрунтознавства (агробіологічний 

факультет) 

41 31 10 

НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології (факультет 

захисту рослин, біотехнологій та екології) 

33 27 6 

НДІ технологій та якості продукції тваринництва: 39 32 7 

факультет тваринництва та водних біоресурсів 30 26 4 

факультет харчових технологій та управління якістю 

продукції АПК 

9 6 3 

НДІ здоров’я тварин (факультет ветеринарної медицини) 61 53 8 

НДІ економіки і менеджменту: 59 36 23 

економічний факультет 33 21 12 

факультет аграрного менеджменту 26 15 11 

НДІ техніки і технологій: 25 24 1 

факультет конструювання та дизайну 10 10 - 

механіко-технологічний факультет 15 14 1 

факультет інформаційних технологій 14 7 7 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 17 15 2 

НДІ лісівництва та декоративного садівництва 44 24 20 

Факультет землевпорядкування 13 7 6 

Юридичний факультет  43 11 32 

ННІ неперервної освіти і туризму 10 2 8 

УЛЯБП АПК 4 4 - 

Всього 441 299 142 
 

Аспірантуру НУБіП України у 2020 р. закінчили 74 особи, із них апробували, 

подали та захистили дисертації у встановлений термін 53 особи (71,6 %). Разом з 

попередніми роками захищено 33 кандидатські дисертації. 

Докторантуру закінчили 7 осіб. У звітному році захистили докторські дисертації 

22 особи, з них ті, що навчались у докторантурі – 6 осіб (Гулак О. В., Дейнега М. А., 

Мальга В. М., Масюк Д. М., Постой Р. В., Сахненко В. В.), поза докторантурою – 16 осіб 

(Бідолах Д. І., Болбот І. М., Галат М. В., Голопура С. І., Журенко О. В., Коваленко В. П., 

Кладницька Л. В., Кузьмінська О. Г., Коропець Л. А., Купріянчик І. П., Лимар В. В., 

Мазуркевич Т. А., Негода Ю. В., Радько В. І., Центило Л. В., Цимбал С. В.). 
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Таблиця 3.5. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів  

через аспірантуру НУБіП України у 2020 році 
 

ННІ, НДІ та 

факультети 

Форма 

навча-

ння 

Закінчили аспірантуру 

в
сь

о
г
о
 

в тому числі: 

захистили 

дисертації 

подали 

дисертації 

пройшли 

апробацію 

захистили, 

подали, 

пройшли 

апробацію 

н
а

п
р

а
в

л
ен

і 
 

н
а

 р
о

б
о

т
у

 в
 

Н
У

Б
іП

 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гуманітарно-

педагогічний ф-т 

очна 4 - - 3 75,0 - - 3 75,0 2 

заочна - - - - - - - - - - 

НДІ рослинництва та 

ґрунтознавства: 

(агробіологічний ф-

т)  

очна 7 3 42,9 4 57,1 - - 7 100 2 

заочна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

Ф-т захисту рослин, 

біотехнологій та 

екології 

очна 10 2 20,0 3 30,0 - - 5 50,0 2 

заочна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

НДІ технологій та 

якості продукції 

тваринництва: 

очна 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 7 100 5 

заочна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

ф-т тваринництва 

та водних 

біоресурсів 

очна 5 4 80,0 - - 1 20,0 5 100 4 

заочна - - - - - - - - - - 

ф-т харчових 

технологій та 

управління якістю 

продукції АПК 

очна 2 1 50,0 1 50,0 - - 2 100 1 

заочна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

НДІ здоров’я тварин: 

(ф-т ветеринарної 

медицини) 

очна 12 3 25,0 1 8,3 - - 4 33,3 2 

заочна - - - - - - - - - - 

НДІ економіки і 

менеджменту: 

очна 10 3 30,0 5 50,0 - - 8 80,0 3 

заочна - - - - - - - - - - 

економічний ф-т 
очна 5 2 40,0 3 60,0 - - 5 100 2 

заочна - - - - - - - - - - 

ф-т аграрного 

менеджменту 

очна 5 1 20,0 2 40,0 - - 3 60,0 1 

заочна - - - - - - - - - - 

НДІ техніки і 

технологій: 

очна 2 - - 1 50,0 - - 1 50,0 1 

заочна - - - - - - - - - - 

ф-т конструювання 

та дизайну 

очна 1 - - 1 100 - - 1 100 1 

заочна - - - - - - - - - - 

механіко-

технологічний ф-т 

очна 1 - - - - - - - - - 

заочна - - - - - - - - - - 

ф-т інформаційних 

технологій 

очна 3 - - - - - - - - 1 

заочна 1 - - 1 100 - - 1 100 - 

ННІ енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 

очна 2 2 100 - - - - 2 100 - 

заочна - - - - - - - - - - 

НДІ лісівництва та 

декоративного 

садівництва 

очна 4 1 25,0 3 75,0 - - 4 100 2 

заочна 3 3 100 - - - - 3 100 - 

ф-т землевпорядку-

вання 

очна - - - - - - - - - - 

заочна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

Юридичний ф-т 
очна 1 1 100 - - - - 1 100 - 

заочна 3 3 100 - - - - 3 100 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ННІ неперервної 

освіти і туризму  

очна - - - - - - - - - - 

заочна - - - - - - - - - - 

УЛЯБП АПК 
очна 1 - - - - - - - - - 

заочна - - - - - - - - - - 

Всього по 

університету 
 74 30 40,5 22 29,7 1 1,4 53 71,6 20 

у т.ч. за формами 

навчання 

очна 63 20 31,7 21 33,3 1 1,6 42 66,7 20 

заочна 11 10 90,9 1 9,1 - - 11 100 - 

 

3.1.5.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій 
 

У 2020 році в університеті функціонувало 20 спеціалізованих вчених рад, з яких 17 

докторських, 2 кандидатські (за 49 спеціальностями з 7 галузей науки), одна на здобуття 

ступеня доктора філософії. У радах захистили дисертації 52 здобувача, з яких 18 – на 

здобуття наукового ступеня доктора наук, 33 – кандидата наук, 1 – доктора філософії. 
 

Таблиця 3.6. Дані про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації у спеціалізованих вчених радах Університету 
 

Шифр спеціалізованої 

вченої ради, голова ради 

Захищено дисертацій 

всього 
у тому числі 

докторських кандидатських phd 

Д 26.004.01 

Кваша С.М. 
3 – 3 – 

Д 26.004.02 

Патика М.В. 
3 1 2 – 

Д 26.004.03 

Костюк В.К. 
4 3 1 – 

Д 26.004.05 

Ібатуллін І.І. 
3 1 2 – 

Д 26.004.06 

Ловейкін В.С. 
1 1 – – 

Д 26.004.07 

Козирський В.В. 
3 1 2 – 

Д 26.004.08 

Захаренко М.О. 
2 – 2 – 

Д 26.004.09 

Лакида П.І. 
8 2 6 – 

Д 26.004.10 

Каленська С.М. 
2 – 2 – 

Д 26.004.14 

Мазуркевич А.Й. 
6 4 2 – 

Д 26.004.16 

Єрмоленко В.М. 
8 2 6 – 

Д 26.004.20 

Дорош О.С. 
3 2 1 – 

Д 26.004.21 

Танчик С.П. 
4 1 3 – 

К 26.004.22 

Баль-Прилипко Л.В. 
1 – 1 – 

ДФ 26.004.001 

Талавиря М.П. 
1 – – 1 

Всього 52 18 33 1 
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Таблиця 3.7. Дані про атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації у спеціалізованих вчених радах університету за спеціальностями 
 

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради,  

голова ради 

Захищено дисертацій 

всього у т. ч. за спеціальностями  
кількість 

робіт 

Д 26.004.01 

Кваша С.М. 
3 

08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством» 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності)» 

 

1 

 

2 

Д 26.004.02 

Патика М.В. 
3 

06.01.11 «Фітопатологія»  

(сільськогосподарські науки) 

16.00.10 «Ентомологія» 

 

1 

2 

Д 26.004.03 

Костюк В.К. 
4 

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» 

16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія 

тварин» 

1 

 

3 

Д 26.004.05 

Ібатуллін І.І. 
3 

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» 

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 

тваринництва» 

1 

 

2 

Д 26.004.06 

Ловейкін В.С. 
1 

05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва» 
1 

Д 26.004.07 

Козирський В.В. 
3 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» 3 

Д 26.004.08 

Захаренко М.О. 
2 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» 2 

Д 26.004.09 

Лакида П.І. 
8 

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» 

(сільськогосподарські науки) 

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» 

3 

 

5 

Д 26.004.10 

Каленська С.М. 
2 06.01.09 «Рослинництво» 2 

Д 26.004.14 

Мазуркевич А.Й. 
6 

16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза» 

16.00.11 «Паразитологія» 

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» 

2 

1 

3 

К 26.004.16 

Єрмоленко В.М. 
8 

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право» 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» 

 

2 

 

6 

Д 26.004.20 

Дорош О.С. 
3 

08.00.06 «Економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища» 
3 

Д 26.004.21 

Танчик С.П. 
4 

06.01.01 «Загальне землеробство» 

06.01.13 «Гербологія» 

3 

1 

К 26.004.22 

Баль-Прилипко Л.В. 
1 03.00.20 «Біотехнологія» 1 

ДФ 26.004.001 

Талавиря М.П. 
1 051 «Економіка» 1 

 

3.1.6. Наукові публікації та видавнича діяльність 
 

В університеті видається 23 наукові видання, 22 з них є фаховими. У 2020 р. видано 

39 випуски профільних фахових наукових видань загальним обсягом 487 обл.-вид. арк., у 

тому числі: 

- факультет ветеринарної медицини – 4 (науковий журнал «Ukrainian Journal of 

Veterinary Sciences»); 

- ННІ лісового і садово-паркового господарства – 4 (науковий журнал «Ukrainian 

Journal of Forest and Wood Science»); 

- факультет аграрного менеджменту та економічний факультет – 2 (науковий 

журнал «Bioeconomy and agrarian business»); 
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- факультет конструювання та дизайну і механіко-технологічний факультет – 4 

(науковий журнал «Machinery and Energetics») 

- гуманітарно-педагогічний факультет – 7 (науковий журнал «Humanitarian 

Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy» – 4; науковий журнал «International Journal of 

Philology» – 3); 

- юридичний факультет – 4 (науково-практичний журнал «Law. Human. 

Environment»); 

- факультет захисту рослин, біотехнологій та екології – 3 (науковий журнал 

«Biological Systems: Theory and Innovation»); 

- агробіологічний факультет – 4 (науковий журнал «Plant and Soil Science»); 

- факультет тваринництва та водних біоресурсів – 3 (науковий журнал «Animal 

Science and food technology»). 

У виданих збірниках надруковано 467 статей, у тому числі підготовлено 

працівниками НУБіП України – 374, з них аспірантами – 56, магістрами – 38. 

У звітному році видано: 2 номери наукового журналу «Біоресурси і 

природокористування»; 6 номерів електронного журналу «Наукові доповіді НУБіП 

України»; 12 номерів науково-виробничого журналу «Сучасне птахівництво»; 6 номерів 

електронного журналу з технічних наук «Енергетика і автоматика»; 4 номери науково-

виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель». 

Спільно з іншими засновниками видаються: науковий журнал «Мікробіологічний 

журнал»; науково-практичний журнал «Тваринництво України»; науково-практичний 

журнал «Продовольча індустрія АПК»; журнал «Известия аграрной науки»; науковий 

журнал «Вісник аграрної історії». 
 

Таблиця 3.8. Друковані праці співробітників, видані у 2020 р. 
 

Навчально-наукові та 

науково-дослідні 

інститути університету, 
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У
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НДІ рослинництва, 

ґрунтознавства 
10 - - 107 48 25 57 148 2 

НДІ фітомедицини, 

біотехнологій та екології 
6 - 2 14 11 6 34 49 - 

НДІ технологій та якості 

продукції тваринництва 
19 1 1 26 43 25 39 86 - 

НДІ здоров’я тварин 29 1 23 98 18 15 78 209 4 

НДІ економіки і 

менеджменту  
35 4 2 141 94 19 85 371 1 

НДІ техніки і технологій 35 21 - 88 116 11 102 656 - 

НДІ лісівництва та 

декоративного  садівництва 
17 1 1 17 37 5 52 153 3 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет 
49 7 2 83 35 23 173 396 - 

Юридичний факультет 16 11 - 24 4 16 69 127 - 

Факультет 

землевпорядкування 
11 - - 21 14 18 46 158 5 

Факультет інформаційних 

технологій 
4 - - 13 29 6 12 82 - 

ННІ енергетики, автома-

тики і енергозбереження 
24 1 - 33 63 17 62 151 1 

https://nubip.edu.ua/node/34515
https://nubip.edu.ua/node/34515
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УкрНДІ с.-г. радіології 4 - - - 14 14 1 4 - 

УЛЯБП АПК 3 - - 5 10 4 16 25 6 

Всього по університету 262 47 29 670 536 204 826 2557 22 
 

3.1.7. Винахідницька діяльність 
 

За результатами проведених наукових досліджень у 2020 році вченими 

університету створено 157 об’єктів інтелектуальної власності, а саме: до Національного 

органу інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» (Укрпатент) подано 88 заявок на винаходи (корисні моделі); 

подано 69 заявок на службові наукові твори та отримано 33 свідоцтва на реєстрацію 

авторського права на службові твори. 

За поданими заявками отримано 159 охоронних документів, з них 126 патентів на 

винаходи (корисні моделі), серед яких слід виділити:  

– 43 нові та удосконалені елементи технологічних процесів та технологій;  

– 25 нових видів устаткування (пристроїв, вузлів машин, приладів робочих 

органів тощо);  

– 4 удосконалені рецептури харчових продуктів та способи їх виробництва;  

– 3 живильні середовища для мікроклонального розмноження рослин;  

– 6 речовин, створених хімічним шляхом;  

– поліфункціональний біопрепарат «Аверстім» для обробки рослин; 

інсектоакарацидний препарат «Арістолек»; препарат ветеринарний «Біофосфомаг» та 

«Біофосфомаг ‒ плюс»; спосіб створення мікропрепаратів для визначення видового складу 

комарів родини Sciaridae (Mycetophiloidea, Diptera). 

– 2 способи виробництва гранульованого палива із посліду птахів та система 

переробки побічних продуктів птахівництва в добрива, корми та паливо; 

– 4 штами Salmonella Muenchen для використання як референтного та для 

виготовлення діагностичних (імунобіологічних) препаратів; 

– 2 штами Escherichia для використання як референтного та для виготовлення 

діагностичних (імунобіологічних) препаратів; 

– 1 електрохімічний датчик кисню та діоксиду вуглецю; 

– 1 мобільна установка очищення води. 

Лідерами по поданих заявках та отриманих охоронних документах на об’єкти права 

інтелектуальної власності Університету, у співавторстві з винахідниками різних кафедр 

стали: НДІ лісівництва та декоративного садівництва – 54, НДІ техніки і технологій – 47; 

НДІ здоров’я тварин – 40; ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження – 36. 

Загалом у поточному році у розробці об’єктів інтелектуальної власності брали 

участь понад 100 співробітників. Серед найактивніших винахідників по університету слід 

відзначити наступних науковців: Заблодського М.М., Радька І.П., Роговського І.Л., 

Тітову Л.Л., Сірка З.С., Ромасевича Ю.О., Крижову Ю.П., Слободянюк Н.М., 

Очколяс О.М., Савченка О.А., Мазуркевича А.Й., Бокотька Р.Р., Кладницьку Л.В., 

Харкевича Ю.О., Данілова В.Б. та ін. Серед перших у реєстрації службових авторських 

творів відзначилися: Вдовенко Н.М., Василишин Р.Д., Вікторова Л.В., Білоус С.Ю., 

Білоус А.М., Ладиченко В.В., Вороненко І.В. та ін. 

У винахідницькій роботі взяли участь 20 аспірантів, які у співавторстві з 

науковими керівниками отримали 21 патент. По сортах топінамбуру «Родинний» та 

пшениці м’якої (озимої) «Кафедральна», проводяться випробування в Українському 

інституті експертизи сортів рослин. Підтримано чинність майнових прав на сорти та 

майнових прав інтелектуальної власності на поширення 25 сортів рослин, які належать 

університету. 

За поточний рік укладено 12 ліцензійних договорів на три корисні моделі: «Спосіб 

годівлі молодняку кролів» (патент на корисну модель  № 141247, опубл. 25.03.2020 р., 

бюл. № 6), автори: Отченашко В.В., Сичов М.Ю., Голубєв М.І., Голубєва Т.А.; «Премікс 
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для курчат-бройлерів» (патент на корисну модель № 141248, опубл. 25.03.2020 р., бюл. 

№ 6), автори: Отченашко В.В., Сичов М.Ю., Голубєв М.І., Голубєва Т.А.; «Премікс для 

каченят, яких вирощують на м’ясо» (патент на корисну модель  № 142630, опубл. 

25.06.2020 р., бюл. № 12), автори: Отченашко В.В., Сичов М.Ю., Голубєв М.І., 

Голубєва Т.А. 
 

Таблиця 3.9. Винахідницька робота у 2020 році 
 

Навчально-науковий інститут/ 

науково-дослідний 

інститут/факультет, кафедра 

Подано заявок на: 

винаходи, корисні моделі, 

авторські наукові 

службові твори, сорти, 

гібриди і лінії рослин 

Одержано охоронні 

документи на: 

винаходи, корисні моделі,  

авторські наукові службові 

твори, сорти, гібриди і лінії 

рослин 

ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження 

23 13* 

НДІ техніки і технологій: 21 26* 

Механіко-технологічний факультет 15 11* 

Факультет конструювання та дизайну 6 15* 

Факультет інформаційних технологій 6* 0 

НДІ лісівництва та декоративного 

садівництва 

29* 25* 

НДІ рослинництва та ґрунтознавства 5 12* 

НДІ фітомедицини, біотехнологій та 

екології 

6* 14* 

НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва 

20* 11* 

Факультет тваринництва та водних 

біоресурсів 

3* 5* 

Факультет харчових технологій та 

управління якістю продукції АПК 

17 6 

НДІ здоров’я тварин 16* 24* 

НДІ економіки і менеджменту: 18* 16* 

Економічний факультет 18* 16* 

Факультет аграрного менеджменту 0 0 

Гуманітарно-педагогічний факультет 5* 12 

Юридичний факультет 6 0 

Факультет землевпорядкування 2* 1 

ННІ неперервної освіти і туризму 3* 0 

УкрНДІ сільськогосподарської 

радіології 

2 0 

Українська лабораторія якості і 

безпеки продукції АПК 

6* 10* 

ВП НУБіП України «Боярська лісова 

дослідна станція» 

2* 4* 

Кафедра військової підготовки 0 1* 

Всього 157 159 

* Наведено кількість об’єктів права інтелектуальної власності з урахуванням співпраці 

співробітників різних кафедр. 
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3.1.8. Наукові конференції, з'їзди, семінари 
 

Протягом 2020 року науково-педагогічними працівниками, докторантами та 

аспірантами університету підготовлено і проведено 93 міжнародні конференції, 26 

міжнародних семінарів, 78 всеукраїнських та 27 внутрівузівських конференцій і семінарів 

(224 заходи). 

Узагальнена інформація щодо проведених заходів у розрізі факультетів та 

науково-дослідних інститутів наведена у табл. 3.10. 
 

Таблиця 3.10. Кількість конференцій та семінарів, проведених науковими і 

науково-педагогічними працівниками університету у 2020 році 
 

Навчально-наукові та 

науково-дослідні інститути 

університету, регіональні 

навчальні заклади 

Міжнародні Всеукраїнські 
Внутріву-

зівські 

В
сь

о
г
о
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

НДІ рослинництва, 

ґрунтознавства 
1 1 - 1 - - 3 

НДІ фітомедицини, 

біотехнологій та екології 
1 1 - - - - 2 

НДІ технологій та якості 

продукції тваринництва 
5 - 1 18 - 1 25 

НДІ здоров’я тварин 3 2 2 1 6 1 15 

НДІ економіки і 

менеджменту  
12 4 9 2 5 5 37 

НДІ техніки і технологій 13 7 2 - - - 22 

НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва 
2 4 4 17 - 1 28 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет 
5 2 2 3 - 8 20 

Юридичний факультет 35 - - - - - 35 

Факультет 

землевпорядкування 
2 2 1 8 - - 13 

Факультет інформаційних 

технологій  
4 - 1 - - - 5 

ННІ енергетики, автоматики  

і енергозбереження 
3 - - 1 - - 4 

УкрНДІ с.-г. радіології 7 3 - - - - 10 

УЛЯБП АПК - - 1 4 - - 5 

Всього по університету 93 26 23 55 11 16 224 

 

Науковці університету брали активну участь у роботі з’їздів, конгресів, 

симпозіумів, конференцій, семінарів та нарад, які проводилися у 2020 році іншими 

установами, навчальними і науковими закладами України та зарубіжних країн, де 

виступили з 2187 доповідями, з яких 235 були зроблені у 30 країнах далекого зарубіжжя, 

157 – у 6 країнах близького зарубіжжя та з 1597 доповідями – в Україні. 

Узагальнена інформація щодо участі науковців університету в роботі з’їздів, 

конференцій і семінарів, що проводилися іншими навчальними і науковими закладами у 

2020 році, наведена у табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11. Участь науковців університету в роботі з’їздів, конференцій та 

семінарів, що проводилися іншими навчальними і науковими закладами у 2020 році 
 

Навчально-наукові та 

науково-дослідні 

інститути університету, 

регіональні навчальні 

заклади 

Далеке зарубіжжя Близьке зарубіжжя 

в
 У

к
р

а
їн

і 

(д
п

о
в

ід
і/

к
о

н
ф

.)
 

в
сь

о
г
о
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

д
о
п

о
в

ід
ей

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

за
х

о
д

ів
 

перелік країн 

(кількість 

заходів) 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

д
о
п

о
в

ід
ей

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

за
х

о
д

ів
 перелік 

країн 

(кількість 

заходів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НДІ рослинництва, 

ґрунтознавства 

22 15 

США (2) 

Боснія і 

Герцеговина (2) 

Великобританія (1) 

Іспанія (2) 

Латвія (1) 

Італія (6) 

Німеччина (1) 

11 4 

Білорусь (3) 

Росія (3) 

 

100/57 133 

НДІ фітомедицини, 

біотехнологій та екології 
1 1 

Боснія і 

Герцеговина (1) 
7 4 

Білорусь (1) 

Росія (3) 
34/18 42 

НДІ технологій та якості 

продукції тваринництва 

38 12 

Вірменія (4) 

Грузія (1) 

США (2) 

Великобританія 

(1)  

Словаччина (2) 

Канада (1) 

Японія (1) 

15 3 

Білорусь (2) 

Молдова (1) 

 

155/62 208 

НДІ здоров’я тварин 

17 9 

Швеція (1) 

Австрія (1) 

Японія (2) 

США (1) 

Ізраїль (1) 

Казахстан (1) 

Австралія (1) 

Болгарія (1) 

51 32 
Росія (12) 

Білорусь (20) 
190/79 448 

НДІ економіки і 

менеджменту  

29 25 

Болгарія (9) 

Індія (2) 

Вірменія (1) 

Словаччина (1) 

Італія (1) 

Латвія (2) 

Чехія (1) 

Канада (2) 

Грузія (1) 

Азербайджан (1) 

Туреччина (1) 

Німеччина (3) 

13 11 

Польща (8) 

Білорусь (1) 

Румунія (2) 

172/156 214 

НДІ лісівництва та 

декоративного 

садівництва 

22 15 

Швейцарія (1) 

Німеччина (2) 

США (7) 

Індія (1) 
Австрія (1) 

Бельгія (1) 

Словенія (1) 

Словаччина (1) 

2 2 

Угорщина 

(1) 

Білорусь (1) 

69/24 101 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НДІ техніки і технологій 

30 27 

Латвія (2) 

Великобританія 

(3) 

Болгарія (3) 

Канада (4) 

Іспанія (3) 

Японія (4) 

Греція (1) 

Швеція (2) 

Литва (1) 

Азербайджан (1) 

Узбекистан (1) 

Німеччина (1) 

США (1) 

20 5 

Росія (5) 

418/31 468 

Гуманітарно-

педагогічний факультет 

42 41 

Італія (3) 

Австрія (2) 

США (10) 

Данія (1) 

Бразилія (1) 

Португалія (1) 

Великобританія 

(8) 

Іспанія (1) 

Німеччина (13) 

Казахстан (1) 

24 22 

Польща (21) 

Румунія (1) 

 

195/133 261 

Юридичний факультет 

10 6 

Чехія (1) 

Латвія (1) 

Португалія (1) 

Болгарія (1) 

Італія (1) 

Німеччина (1) 

3 3 

Польща (2) 

Румунія (1) 

 
25/15 38 

Факультет 

землевпорядкування 
- - - 2 2 

Румунія (1) 

Молдова (1) 
43/25 45 

ННІ енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 
7 6 

Німеччина (1) 

Грузія (1) 

Азербайджан (1) 

Бразилія (1) 

США (1) 

Швеція (1) 

4 2 
Польща (1) 

Росія (1) 
135/45 146 

Факультет інформаційних 

технологій 2 2 

Великобританія 

(1) 

Греція (1) 

4 2 
Росія (1) 

Румунія (1) 
37/23 43 

УкрНДІ с.-г. радіології 12 1 Норвегія (1)- - - - - 12 

УЛЯБП АПК 

3 3 

Італія (1) 

Бельгія (1) 

США (1) 

1 1 Польща (1) 24/12 28 

Всього по університету 235 163  157 93  
1597/ 

680 
2187 

 

3.1.9. Науково-дослідна робота молодих вчених та здобувачів вищої освіти 
 

Для Спілки молодих вчених 2020 рік був насичений на наукові заходи і 

результативний на здобутки та досягнення. Діяльність молодих вчених була організована 

відповідно до плану заходів на 2020 рік програми розвитку НУБіП України «Голосіївська 

ініціатива-2020» і спрямована на: підвищення якості наукової роботи студентів, рівня 

захисту дисертаційних робіт, ефективність підготовки молодими вченими проектів на 

конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених МОН України; розвиток співробітництва з організаціями молодих вчених 
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інших ЗВО, наукових установ; залучення молодих вчених і здобувачів вищої освіти до 

участі у міжнародних програмах навчання і стажування за кордоном та ін. 

Молоді вчені університету отримали такі державні відзнаки у 2020 році: 

– Іменну стипендію Верховної ради України для молодих вчених – докторів наук 

– Білоус А.М.; 

– Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених – Грищенко Н.П., 

Голяка Д.М., Троханяк О.М., Троханяк В.І., Шульга Є.В., Страшок О.Ю., Вороненко І.В., 

Тітова Л.Л., Лендєл Т.І., Ляшко А.П., Несвідомін А.В., Опенько І.А., Слободяник А.М., 

Сорокін Д.С.; 

– Іменну стипендію для увічнення подій революції гідності та вшанування 
подвигу Героїв Небесної Сотні – Троханяк О.М., Троханяк В.І. 

 

47 студентів університету стали переможцями всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН України у 2019-

2020 н.р.: 

– диплом І у галузі «Економіка сільського господарства та АПК» – студент 

факультету аграрного менеджменту Опалат Дмитро Віталійович, науковий керівник – 

професор кафедри менеджменту д-р екон. наук Резнік Н.П.; 

– диплом І у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету 

Гайдученко Тетяна Миколаївна, науковий керівник – завідувач кафедри обліку та 

оподаткування, д-р екон. наук, професор Калюга Є.В.; 

– диплом І у галузі «Геодезія та землеустрій» – студентка факультету 

землевпорядкування Коваленко Віта Олександрівна, науковий керівник – завідувач 

кафедри геодезії та картографії, д-р геогр. наук, професор Ковальчук І.П.; 

– диплом І у галузі «Лісове господарство» – студентка ННІ лісового і садово-

паркового господарства Арустамян Анна Арменівна, науковий керівник – доцент кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту, канд. біол. наук Білоус С.Ю.; 

– диплом І у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» Іванушин Руслан Іванович, науковий 

керівник – декан факультету енергетики та електротехніки, канд. техн. наук, доцент 

Бунько В.Я.; 

– диплом І у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та 

транспортного комплексів)» – студент факультету конструювання та дизайну 

Кудрявський Ігор Олександрович, науковий керівник – доцент кафедри надійності 

техніки, канд. техн. наук Ревенко Ю.І.; 

– диплом І у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна 
естетика» – студент факультету конструювання та дизайну Бутков Максим 

Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної 

графіки та дизайну, д-р техн. наук, професор Пилипака С.Ф.; 

– диплом ІІ у галузі «Професійна освіта» – студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету Гулян Маргарита Ігорівна, науковий керівник – завідувач кафедри педагогіки, 

д-р пед. наук Сопівник Р.В.; 

– диплом ІІ у галузі «Історія і археологія» – студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету Сальник Софія Сергіївна, науковий керівник – професор кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, д-р істор. наук Стрілець В.В.; 

– диплом ІІ у галузі «Філософія» – студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету Артемчук Єлизавета Андріївна, науковий керівник – завідувач кафедри 

філософії, канд. філософ. наук, доцент Савицька І.М.; 

– диплом ІІ у галузі «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень; філософія права» – студентка юридичного факультету Шевченко 

Катерина Андріївна, науковий керівник – завідувач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства, д-р юрид. наук, професор Ладиченко В.В.; 

– диплом ІІ у галузі «Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і обладнання)» – студент факультету конструювання та 
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дизайну Зарівний Олександр Юрійович, науковий керівник – професор кафедри 

конструювання машин і обладнання, д-р техн. наук Ромасевич Ю.О.; 

– диплом ІІ у галузі «Металургія» – студент факультету конструювання та 

дизайну Осадчий Євгеній Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри 

технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, д-р техн. наук, професор 

Афтанділянц Є.Г.; 

– диплом ІІ у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження Вітенко Віталій Олегович, науковий керівник 

– професор кафедри електропостачання, д-р техн. наук Гребченко М.В.; 

– диплом ІІ у галузі «Електричні машини і апарати» – студент ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження Середа Олексій Ростиславович, науковий керівник – 

доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, канд. техн. наук 

Березюк А.О.; 

– диплом ІІ у галузі «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – 

студенти ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Юхименко Анна Святославівна 

та Подольський Андрій Миколайович, науковий керівник – канд. техн. наук 

Опришко О.О.; 

– диплом ІІ у галузі «Агроінженерія» – студент факультету конструювання та 

дизайну Сарган Олексій Сергійович, науковий керівник – професор кафедри механіки, д-р 

техн. наук Головач І.В.; 

– диплом ІІ у галузі «Економіка сільського господарства і АПК» – студентка ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Стефанишин Уляна Василівна, 

науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства, канд. екон. наук 

Замора О.І.; 

– диплом ІІ у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Іщенко Ярослава Андріївна, 

науковий керівник – завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної 

ветеринарії, кан. вет. наук, доцент Іщенко В.Д.; 

– диплом ІІ у галузі «Цивільна безпека (охорона праці)» – студент механіко-

технологічного факультету Уманський Михайло Олексійович, науковий керівник – 

завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища, канд. техн. наук, доцент 

Войналович О.В.; 

– диплом ІІІ у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» – студентка 

факультету інформаційних технологій Чубар Людмила Іванівна, науковий керівник – 

декан факультету інформаційних технологій, д-р пед. наук Глазунова О.Г.; 

– диплом ІІІ у галузі «Філософія» – студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету Башинська Альона Олександрівна, науковий керівник – старший викладач 

кафедри філософії, канд. філософ. наук Чорноморденко Д.І.; 

– диплом ІІІ у галузі «Германські мови (англійська, німецька)» – студентка 

гуманітарно-педагогічного факультету Закатей Юлія Вікторівна, науковий керівник – 

доцент кафедри романо-германських мов і перекладу, канд. філолог. наук Сніцар В.П.; 

– диплом ІІІ у галузі «Загальна та соціальна психологія» – студентка гуманітарно-

педагогічного факультету Писаренко Яна Миколаївна, науковий керівник – доцент 

кафедри психології, канд. психолог. наук Мартинюк І.А.; 

– диплом ІІІ у галузі «Педагогічна та вікова психологія» – студентка гуманітарно-

педагогічного факультету Змага Анастасія Іванівна, науковий керівник – завідувач 

кафедри психології, д-р психолог. наук, професор Шмаргун В.М., доцент кафедри 

психології, канд. психолог. наук Мартинюк І.А.; 

– диплом ІІІ у галузі «Журналістика» – студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету Льовіна Олена Ігорівна, науковий керівник – завідувач кафедри романо-

германських мов і перекладу, д-р філолог. наук, професор Личук М.І.; 
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– диплом ІІІ у галузі «Фінанси і кредит» – студент економічного факультету  

Слєсар Вячеслав Миколайович, науковий керівник – завідувач кафедри банківської справи 

та страхування, д-р екон. наук, професор Худолій Л.М.; 

– диплом ІІІ у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» – студентка 

ННІ неперервної освіти і туризму Артеменко Аня Олександрівна, науковий керівник – 

доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, канд. екон. наук Кудінова І.П.; 

– диплом ІІІ у галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» – студент 

ННІ неперервної освіти і туризму Мороз Вадим Валерійович, науковий керівник – доцент 

кафедри аграрного консалтингу і туризму, канд. екон. наук Кудінова І.П.; 
– диплом ІІІ у галузі «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» – 

студент економічного факультету Гудзь Олексій Васильович, науковий керівник – 

старший викладач кафедри фінансів, канд. екон. наук Тітенко З.М.; 

– диплом ІІІ у галузі «Управління проектами і програмами» – студентка 

економічного факультету Ігнатенко Іванна Анатоліївна, науковий керівник – завідувач 

кафедри фінансів, д-р екон. наук, професор Давиденко Н.М.; 

– диплом ІІІ у галузі «Підприємництво» – студентка факультету аграрного 

менеджменту Яремчук Тетяна Русланівна, науковий керівник – професор кафедри 

менеджменту, д-р екон. наук Резнік Н.П.; 

– диплом ІІІ у галузі «Біологія» – студентка факультету захисту, біотехнологій та 

екології Бовсуновська Анастасія Миколаївна, науковий керівник – професор кафедри 

фітопатології, д-р біол. наук Крючкова Л.О.; 

– диплом ІІІ у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна 
естетика» – студенти факультету конструювання та дизайну Костенко Ігор Романович та 

Породько Оксана Станіславівна, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної 

геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д-р техн. наук, професор Пилипака С.Ф.; 

– диплом ІІІ у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження Чорнобай Сергій Вікторович, науковий 

керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, канд. 

техн. наук Савченко В.В.; 

– диплом ІІІ у галузі «Харчові технології» – студентка факультету харчових 

технологій та управління якістю продукції АПК Іволга Анастасія Романівна, науковий 

керівник – професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, д-р техн. 

наук Паламарчук І.П.; 

– диплом ІІІ у галузі «Технології захисту навколишнього середовища» – студент 

механіко-технологічного факультету Лупинос Андрій Сергійович, науковий керівник – 

доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, канд. техн. наук Поліщук В.М.; 

– диплом ІІІ у галузі «Садово-паркове господарство» – студент ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» Міськевич Михайло Іванович, науковий 

керівник – доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства Бідолах Д.І.; 

– диплом ІІІ у галузі «Агрономія» – студент агробіологічного факультету 

Загородній Олег Вікторович, науковий керівник – завідувач кафедри рослинництва, д-р с.-

г. наук, професор Каленська С.М.; 

– диплом ІІІ у галузі «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» – студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів Філіпова 

Поліна Олександрівна та Костюк Євген Русланович, науковий керівник – професор 

кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д-р біол. наук Костенко С.О.; 

– диплом ІІІ у галузі «Садово-паркове господарство» – студент ННІ лісового і 

садово-паркового господарства Жураківський Богдан Іванович, науковий керівник – 

доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, канд. с.-г. наук Дзиба А.А.; 

– диплом ІІІ у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» Антонов Олег Стефанович, науковий 

керівник – старший викладач кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання Гайдукевич С.В.; 

https://nubip.edu.ua/node/1380
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– диплом ІІІ у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Панчук Анна Миколаївна, 

науковий керівник – доцент кафедри ветеринарної гігієни, канд. біол. наук 

Галабурда М.А.; 

– диплом ІІІ у галузі «Туризм» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму 

Верета Єлизавета Вікторівна, науковий керівник – завідувач кафедри туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д-р екон. наук Басюк Д.І. 

18-28 травня до Дня науки з метою розвитку студентської наукової та інноваційної 

діяльності в НУБіП України, залучення молоді до роботи в студентських наукових 

гуртках університету спільно з молодими вченими було проведено ІХ «Фестиваль 

студентської науки – 2020» у форматі відеоконференцій. Участь у фестивалі взяли 

представники понад 200 студентських наукових гуртків. За результатами фестивалю було 

відзначено 16 кращих наукових гуртків. З метою підвищення рівня поінформованості 

студентів щодо діяльності студентських наукових гуртків протягом 2020 року 

проводилась робота з науковими керівниками щодо висвітлення інформації на WEB-

сторінках студентських наукових гуртків про наукову діяльність студентів, заходи, 

досягнення, наукові здобутки.  

Молоді вчені факультету ветеринарної медицини Марина Галат та Анна 

Овчіннікова стали фіналістами стартап-проєкту урядової програми США з інновацій та 

підприємництва «Глобальні інновації через науку і техніку» і планують комерціалізувати 

власні наукові розробки діагностичних систем у ветеринарній медицині.  

Завідувач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Андрій Білоус завдяки 

програмі WIRA (Woskob International Research in Agriculture – Міжнародна Програма 

обміну по дослідженню в сільськогосподарській галузі за підтримки родини 

Воскобійників) проходив міжнародне стажування в Університеті Штату Пенсильванія. 

Аспірант ННІ лісового і садово-паркового господарства Максим Мацала отримав грант 

Ernst Mach Scholarship для доповіді на міжнародному семінарі в Австрії. Науковий 

керівник Ганна Лобченко разом з представниками студентського наукового гуртка «Kyiv 

Forestry Students Association» провели серію міжнародних онлайн-семінарів із залученням 

доповідачів із Туреччини, Німеччини, Індії, Таджикистану, Грузії, Хорватії. Семен 

Обломей та Володимир Кравець були учасниками Міжнародного семінару IUFRO 

«Прискорення розуміння ролі досліджень в сфері динамічного лісового господарства та 

ролі IUFRO в умовах трансформації лісового господарства», що проходив в Австрії. 

Володимир Кравець увійшов до складу правління Міжнародної асоціації студентів-

лісівників (IFSA). 

З метою популяризації фінансової грамотності серед школярів та проведення 

профорієнтаційної роботи голова Ради молодих вчених економічного факультету Ольга 

Файчук популяризувала проєкт кафедри банківської справи та страхування «Академія 

фінансової грамотності FinHub4.0». 

Голова спілки молодих вчених Марина Галат 26 червня представляла Університет 

на міжнародному заході «Ukrainian Basic Sciences and American-European Values: a View of 

Young Scientist»,  29 вересня – на Всеукраїнському форумі рад молодих вчених.  

У грудні в університеті був проведений І етап всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН України у 2020-

2021 н.р. 

Залучення молоді до науково-дослідної роботи починається з 2-го курсу, шляхом 

закріплення їх за кафедрами університету для написання курсових, дипломних і 

магістерських робіт. Здобувачі вищої освіти університету займаються науково-дослідною 

роботою у 239 наукових гуртках: на факультеті ветеринарної медицини – 29; факультеті 

землевпорядкування – 9; юридичному факультеті – 5; гуманітарно-педагогічному 

факультеті – 25; ННІ лісового і садово-паркового господарства – 20; факультеті 

тваринництва та водних біоресурсів – 14; ННІ неперервної освіти і туризму – 6; механіко-

технологічному факультеті – 23; факультеті конструювання та дизайну – 13; 
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агробіологічному факультеті – 24; факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології – 

13; економічному факультеті – 14; факультеті аграрного менеджменту – 6; ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження – 25; факультеті інформаційних технологій – 

7; факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК – 6. 

У звітному році було проведено 37 загальноуніверситетських наукових 

студентських конференцій, на яких заслухано 2717 доповідей. В інших навчальних 

закладах України у конференціях взяли участь 494 студенти, за кордоном – 98. Спільно з 

викладачами студентами підготовлено 2522 публікації. Основні показники наукової 

роботи здобувачів вищої освіти представлено в табл. 3.12. 
 

Таблиця 3.12. Основні показники науково-дослідної роботи  

здобувачів вищої освіти 
 

Науково-дослідні 

інститути, 

факультети, 

регіональні навчальні 

заклади 

Участь у 

виконанні НДР 

Виступили з доповідями на 

конференціях 

П
у

б
л

ік
а
ц

ії
 

з опл. 

праці 

без опл. 

праці 

за 

кордоном 

в інших 

навчальних 

закладах 

у 

навчальному 

закладі 

НДІ рослинництва та 

ґрунтознавства 
- 26 26 38 35 134 

НДІ фітомедицини, біо-

технологій та екології 
6 10 - 25 53 70 

НДІ технологій та якос-

ті продукції тварин-ва 
2 14 8 5 117 118 

НДІ техніки і 

технологій 
4 28 17 98 1197 827 

ННІ енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 

2 17 1 3 73 27 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

- 12 - 4 173 177 

НДІ лісівництва та 

декоративного 

садівництва 

- 20 2 10 115 129 

НДІ економіки і 

менеджменту  
- 58 11 97 113 256 

НДІ здоров’я тварин 8 20 16 76 109 112 

Юридичний факультет 5 14 2 24 51 77 

Факультет 

землевпорядкування 
4 16 - 29 2 31 

Гуманітарно-

педагогічний факультет 
1 29 15 85 679 564 

УЛЯБП АПК НУБіП 

України 5 - - - - - 

 
3.2. Науково-інноваційна та інформаційно-консультаційна діяльність, 

впровадження в практику результатів досліджень 
 

Наукові розробки вчених університету в 2020 році експонувались на: 

1. Міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва 

«AgroAnimalShow 2020», 18-20 лютого 2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

2. Х Міжнародна виставка промислового овочівництва, садівництва та 

виноградарства «Фрукти. Овочі. Логістика 2020», 18-20 лютого 2020 р., Міжнародний 

Виставковий Центр, м. Київ. 
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3. Міжнародна виставка інноваційних рішень в зерновому господарстві «Зернові 

технології 2020», 18-20 лютого 2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

4. Міжнародна агропромислова виставка «GrainExpo», 18-21 лютого 2020 р., 

ЕкспоПлаза, м. Київ. 

5. Міжнародна виставка «Bio Energy Ukraine 2020», 11-14 серпня 2020 р., 

Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

6. Міжнародна виставка «Wind and Hydro Energy Ukraine 2020», 11-14 серпня 

2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

7. Міжнародна виставка «Energy for Industry 2020», 11-14 серпня 2020 р., 

Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

8. Міжнародна виставка «Solar Energy Ukraine 2020», 11-14 серпня 2020 р., 

Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

9. X Міжнародна спеціалізованій виставці-технологій «Plastex 2020», 24-27 

листопада 2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

10. XІ Міжнародна спеціалізованій виставці-технологій «Київський технічна 

ярмарка 2020», 24-27 листопада 2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

11. XІ Міжнародна спеціалізованій виставці-технологій «Addit Expo 2020», 24-27 

листопада 2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

12. ХХХІІ Міжнародна агропромислова виставка «Агро 2020», 11-14 серпня 

2020 р., ЕкспоЦентр України, м. Київ. 

13. ХVІ Міжнародна агропромислова виставка «Агрофорум-2020», 28-29 жовтня 

2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

14. ХІХ Міжнародна промислова виставка «Промфорум-2020», 24-27 листопада 

2020 р., Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ. 

За активну участь у всіх вище перелічених виставках університет відзначений 

понад 100 дипломами. 

За демонстрацію наукових досягнень на конкурсі на кращу продукцію, технологію, 

наукову розробку, послугу, що проходив у рамках ХХХІ міжнародної виставки «Агро-

2020», Національний університет біоресурсів і природокористування України 

нагороджено 2 золотими медалями: 

- за конкурсний проєкт «Розробка та впровадження сучасних технологій 

виробництва харчових продуктів подовженого терміну зберігання для переробних 

підприємств України» (автор: Баль-Прилипко Л.В.); 

- за конкурсний проєкт «Адаптивна система технічного обслуговування при 

зберіганні зернозбиральних комбайнів» були нагороджені Аспірант Кузьмич І.М., 

директор НДІ Роговський І.Л., доцент Тітова Л.Л., доцент Надточій О.В. 

 

3.3. Навчально-науково-виробнича діяльність 
 

У 2020 році, незважаючи на складні погодні та соціальні умови, зросли 

надходження коштів від реалізації виробленої продукції в навчально-дослідних 

господарствах НУБіП України. Отримано 176 млн грн. У порівнянні з 2019 роком 

прибавка становить 6 млн грн, а до 2013 року – 108,7 млн грн, тобто більше, ніж у 3 рази. 

Загалом в усіх навчально-дослідних господарствах з 2014 року спостерігається 

позитивна динаміка збільшення надходжень від реалізації сільськогосподарської 

продукції, в середньому щорічно на 15-20 %. Так, у порівнянні з 2019 роком, надходження 

у господарствах від реалізації сільськогосподарської продукції збільшились на 19 млн грн 

і досягло 135 млн грн, що більше на 16 % до попереднього року, а порівняно із 2013 роком 

надходження від реалізації сільськогосподарської продукції збільшились приблизно у 5 

разів. За попередніми підрахунками у 2021 році господарства планують реалізацію своєї 

продукції на 150 млн грн, тобто збільшити порівняно із 2020 роком на 12 %. 

З 2014 до 2020 року в навчально-дослідних господарствах спостерігається 

стабільний ріст надходжень від галузі рослинництва. Порівняно з 2019 роком 
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надходження від рослинництва зросли на 21,4 млн грн і становлять 92,7 млн грн, тобто 

збільшились на 30%. Наступного року планується збільшення надходжень від цієї галузі 

ще на 25,3 млн грн, до 118 млн грн., тобто на чверть (25,3%). У 2020 році тваринницька 

галузь отримала 53 млн грн, що на 11,4 млн більше попереднього року. На 2021 рік 

заплановано отримати виручки від тваринництва 55 млн грн. 

У навчально-дослідних господарствах НУБіП України щорічно підвищується 

ефективність виробництва. Так, динаміка виручки на 1 га ріллі у 2020 році становила 

33 тис грн., що майже на 3 тис грн більше минулорічної. Ці показники відповідають 

результатам передових приватних агропідприємствах і щорічно нарощуються.  

Завдяки оптимізації штатів господарства збільшують виручку на 1 працівника. Так, 

порівняно з 2019 роком вона зросла у 1,7 рази і становить 412 тис грн. У 2021 році 

планується довести цей показник до 420 тис грн.  

Серед культур, що вирощуються в навчально-дослідних господарствах, найбільш 

стабільні за показником урожайності соняшник і кукурудза. Починаючи з 2015 року, 

урожайність соняшника щорічно на рівні 30 ц/га. Навіть у цьому, 2020 році, що був 

надзвичайно несприятливим, господарства отримали соняшник з середньою урожайністю 

30,8 ц/га, як і минулого року. Для порівняння, за даними державної статистики середня 

урожайність соняшника по Україні 20,5 ц/га, по Київській області – 26,1 ц/га.  

Високі показники продуктивність  отримані і на кукурудзі. Урожайність по 

навчально-дослідних господарствах становить 71,7 ц/га в той час, як середня по Україні – 

52,6 ц/га, а по Київській області 42,5 ц/га. Агрономічна дослідна станція зібрала кукурудзу 

з урожайністю 90,1 ц/га, в Ніжинському агротехнічному інституті – 81,4 ц/га, що на 6 ц/га 

вище минулого року.  

З 2015 році надій молока на фуражну корову збільшився з 2410 кг до 6600 кг. У 

наступному році господарства планують закріпити досягнуті позиції і зміцнити їх, 

зокрема завдяки залученню до державних програм. Великоснітинське НДГ прийняло 

участь у конкурсі проектів Міністерства розвитку громад та територій на будівництво 

інноваційного тренінгового центру з молочного скотарства на 100 корів. Очікуємо 

позитивних результатів конкурсу.  

Незважаючи на обмеження, пов’язані з пандемією, науковці НУБіП України 

продовжували активно працювати, виконуючи своє основне завдання – підготовка 

кваліфікованих кадрів аграрних спеціальностей. Велика навчально-наукова робота була 

виконана в цьому напрямку в Боярські лісовій дослідній станції, у навчально-науково-

виробничому підрозділі «Дослідне поле» в Агрономічній дослідній станції. Позитивні 

наукові та виробничі досягнення має і Ніжинський агротехнічний інститут. 

Навчально-дослідні господарства активно співпрацюють з провідними аграрними 

фірмами. Так, у 2020 році на полях Агрономічної дослідної станції проводились спільні 

наукові дослідження з фірмою Кортева-Піонер. Дослідження проводились за 11 

програмами (густота посіву, строки, глибина заробки насіння, напрямок сівби, 

випробування різних систем живлення та захисту посівів) на гібридах соняшника та 

кукурудзи селекції фірми. Отримані результати можуть бути використані у виробничих 

процесах в наступні роки та для фермерів України. 

Отримання високих урожаїв і прогрес виробництва неможливий без запровадження 

нових технологічних рішень та високопродуктивної сучасної техніки та агрегатів. В 

господарствах запроваджуються технології точного землеробства, використання 

альтернативних мінеральних добрив і способів їх внесення, відмінних від традиційних, 

посів по «0» без класичної підготовки ґрунту, глибоко розпушування, замість традиційної 

оранки, сучасні обприскувачі з мікродозуванням, сівалки точного висіву, навігаційні 

засоби та картографування якості посівів, збирання, урожайності і т. ін. Для цього не 

тільки залучається техніка для виконання послуг, а й господарства регулярно інвестують у 

свій парк сучасної техніки, купуючи її за рахунок прибутків від своєї господарської 

діяльності. 
 

 



 

183 

4. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНОСТІ З ІНФОРМАТИЗАЦІЇ І 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
 

У 2020 році робота служб щодо інформатизації служб університету була спрямована 

на вирішення завдань з використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі, науковій, інноваційній та адміністративній діяльності. Основним 

викликом в цьому році стали проблеми, пов’язані з введенням карантину. Однак у 

поточному році робота проводилась за такими напрямками: 

 розбудова інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури університету:  

- підтримка магістральної оптоволоконної комп’ютерної мережі; 

- розбудова локальних мереж в навчальних корпусах та господарських 

будівлях; 

-  підтримка базових серверів телекомунікаційної інфраструктури; 

- забезпечення підрозділів університету доступом до глобальної мережі 

Інтернет; 

- розвиток та впровадження нових телекомунікаційних  технологій; 

 придбання, встановлення, налагодження, обслуговування та ремонт комп’ютерної 
техніки структурних підрозділів університету; 

 супроводження програмного забезпечення, яке використовується в навчальній, 
науковій та адміністративній діяльності університету; 

 облаштування мультимедійною технікою лекційних аудиторій та залів для 
публічних заходів в навчальних корпусах; 

 супровід он-лайн лекцій для студентів відокремлених навчальних закладів та 

навчально-консультаційних центрів з використанням відеоконференцій; 

 інформаційна підтримка процесів адміністративного управління. 
 

Забезпечення комп’ютерною технікою підрозділів університету 

У 2020 році в бюджеті університету для закупівлі комп’ютерної техніки та 

комплектуючих до неї, телекомунікаційного та мережевого обладнання були передбачені 

значні кошти (табл. 4.1).  
 

Таблиця 4.1. Кошти, затрачені на придбання комп’ютерної техніки,  

комплектуючих та периферійного обладнання у 2020 році 
 

№пп Вид обладнання Статті фінансування Сума, грн 

1  Комп’ютери та робочі станції Наукові дослідження 437464,00 

2  УЛЯБП 81200,00 

3  Освіта, післядипломна освіта 1 958 506,00 

4  Периферійне обладнання Наука, освіта 862054,00 

5  Комплектуючі до комп’ютерів 405056,00 

 Загальна сума витрат  3 744 280,00 
 

В цілому, у 2020 році було придбано у вигляді закінченого виробу або у вигляді 

комплектуючих 271 комп’ютер. Розподіл комп’ютерів, придбаних у 2020 році, за 

напрямками діяльності представлено у табл. 4.2. 
 

Таблиця 4.2. Розподіл комп’ютерів, придбаних у 2020 році,  

за напрямками діяльності 
 

№ пп Напрям діяльності  Кількість, шт. 

1  Навчальний процес, комп’ютерні класи кафедр та лабораторії, в т.ч. 

ННІ неперервної освіти і туризму 

174  

2  Наукова діяльність 75 

3  УЛЯБП 4 

4  Адміністративні служби 18 

 ВСЬОГО 271 
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Для забезпечення навчального процесу закуплено техніку для комп’ютерних класів 

таких факультетів:  

- економічний ф-т        – 38 шт.; 

- ф-т аграрного менеджменту       – 23 шт.; 

- ННІ неперервної освіти і туризму     – 32 шт.; 

- факультет захисту рослин, біотехнологій та екології  – 17 шт.; 

- юридичний факультет       – 11 шт.; 

- агробіологічний факультет      – 6 шт.; 

- ф-т тваринництва та водних біоресурсів    – 15 шт.; 

- ф-т інформаційних технологій      – 20 шт.; 

- механіко-технологічний ф-т      – 19 шт.; 

- факультет ветеринарної медицини (комп’ютерний клас)   – 7 шт. 

Парк комп’ютерів університету (факультети базового заклад та адміністративних 

підрозділів ) на кінець року налічує 2767 шт. Необхідно зазначити, що в підрозділах 

університету ще експлуатуються близько 900 комп’ютерів 2005-2009 років випуску, які 

вже є морально застарілими і не можуть працювати із сучасним програмним 

забезпеченням, і модернізація яких не можлива, а тому вони підлягають списанню.  

Основне завдання університету та регіональних навчальних закладів – підготовка 

висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки, які здатні володіти 

комп’ютерною технікою на рівні сучасних вимог. Тому забезпеченість навчально-

наукових інститутів і факультетів 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 підрозділів, задіяних у 

інформатизації університету. 

На кінець 2020 року в базовому навчальному закладі функціонує 60 комп’ютерних 

класів та навчально-наукових лабораторій в яких встановлено близько 1050 комп’ютерів 

(без врахування придбаних у 2020 році, оскільки пізні тендери та вірусна пандемія не дали 

змоги ввести в експлуатацію нові комп’ютери до кінця поточного року). 

У регіональних навчальних закладах функціонує 122 комп’ютерних класи, а 

кількість комп’ютерів складає 2020 одиниць. 
 

Телекомунікаційна інфраструктура університету та доступ до Інтернету 
 

На кінець 2020 року комп’ютерна мережа університету об’єднує 15 навчальних 

корпусів та 14 гуртожитків з пропускною здатністю каналів 1Гбіт/с до кожної будівлі (з 

можливістю розширення до 10 Гбіт/с), близько 260 комутаторів різних рівнів у 

навчальних корпусах та близько 220 в студентських гуртожитках, маршрутизуюче та 

серверне обладнання, мережа Wi-Fi покриття з вільним доступом («FreeInet» та «NUBIP-

ONLINE)) з покриттям в читальних залах, вестибюлях навчальних корпусів та на 

відкритих майданчиках перед навчальними корпусами №№ 1, 2, 4, 6, 10, 12, електронна 

пошта (персональна – для науково-педагогічних працівників та службова – для всіх 

структурних підрозділів) в домені @nubip.edu.ua, файлові, web- та DNS-сервери, 

автономну систему AS51652, яка налічує 1024 реальні IP-адреси, системи 

відеоконференцзв’язку для проведення лекційних занять на регіональні навчальні заклади 

та філії університету. 

Доступ до Інтернету у поточному році надавався каналами зв’язку з пропускною 

здатністю 1 Гбіт/с зарубіжного трафіку. Послуги з доступу до Інтернету надавали 

провайдер ТОВ «УКРКОМ», який забезпечував основний канал з пропускною здатністю 

каналу 1 Гбіт/с у зарубіжному сегменті Інтернет, та ТОВ «Науково-виробнича фірма 

«ВОЛЗ», яка забезпечувала резервний інтернет-канал з пропускною здатністю 20 Мбіт/с 

зарубіжного та 100Мбіт/с українського трафіку. 

Вірусна пандемія та введені разом з нею карантинні обмеження поставили нові 

завдання щодо використання телекомунікаційних технологій. На порядок денний стало 

широке використання відеоконференцій як в навчальній, так і адміністративній діяльності. 
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Для проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, наукових конференцій, 

виробничих нарад широко застосовувались сервіси Cisco-Webex, Zoom, Google Meet, 

Microsoft Team, Viber тощо. Крім того, необхідно було забезпечити безперервний доступ 

студентів до електронних навчальних ресурсів: платформи дистанційного навчання 

http://elearn.nubip.edu.ua, повнотекстових баз навчальних підручників і посібників 

http://dspace.nubip.edu.ua, електронного каталогу наукової бібліотеки. Тому зросла вимога 

до надійності функціонування комп’ютерної мережі університету, яка повинна була 

забезпечити безперебійний доступ працівників університету до вказаних сервісів.  

З метою підвищення надійності комп’ютерної мережі було виконано заміну 

застарілого комутуючого обладнання на нові керовані комутатори, встановлено низку 

маршрутизаторів, проведено роботи з розмежування доступу підрозділів до мережі. 

Крім того, було виконано значний обсяг робіт із встановлення клієнтського 

програмного забезпечення та технічних засобів, навчання та консультування працівників 

університету для забезпечення функціонування зазначеного вище програмного 

забезпечення.  
 

Використання телекомунікаційних сервісів 

У 2020 році було забезпечено функціонування таких Інтернет-орієнтованих сервісів: 

 корпоративної електронної пошти університету в домені @nubip.edu.ua; 

 системи електронних платежів «Клієнт – Казначейство»;  

 система подачі звітності в державні органи виконавчої влади в електронній 
формі на базі системи електронного документообігу «М.Е.ДОК»; 

 оприлюднення використання бюджетних коштів (інформація розміщується на 
порталі http://e-data.gov.ua); 

 доступ до Єдиної бази освіти (ЄДБО) в он-лайн режимі для приймальної комісії 

та факультетів університету; 

 СЕВ ОВВ – «Система електронної взаємодії органів виконавчої влади», що 

передбачає електронний обмін документами між державними органами і установами;  

– забезпечення доступу науково-педагогічних працівників університету та обмін 

електронним документами з Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти; через сайт https://naqa.gov.ua;  

 забезпечення отримання та використання електронних ключів для накладання 
електронного цифрового підпису працівниками університету.  

 

Також за звітний період було виконано ряд наступних робіт: 

 закуплено та встановлено нове Wi-Fi-обладнання, що забезпечило створення Wi-

Fi-зон на відкритих майданчиках перед корпусами №№ 1, 2, 4, 6, 10, 12, та збільшити 

пропускну здатність Wi-Fi-зон у філіях наукової бібліотеки в навчальних корпусах №№1, 

4, 6, 10, 11, 12; 

 прокладена оптоволоконний кабель, забезпечено доступ до Інтернету та 
розгорнута Wi-Fi-зона  в будинку екологічного класу на території ботанічного саду; 

 прокладений оптичний кабель та розгорнута комп’ютерна мережа на 40 робочих 
місць в корпусі адміністративних служб університету;  

 підключено до комп’ютерної мережі 3 нових комп’ютерних класи (50 робочих 
місць), окремих комп’ютерів кафедр – 45 шт., виконано ремонт пошкоджень 

комп’ютерних мереж – близько 30; 

 на час роботи приймальної комісії було розгорнуто комп’ютері мережі та 
забезпечувалась їх експлуатаційна підтримка в 7 аудиторіях загальною кількістю на 70 

робочих місць;  

 було частково модернізовано обладнання та топологія комп’ютерних мереж в 
навчальних корпусах № 11 та № 12; 

 проведено ремонт різного ступеню складності на апаратному рівні (ремонт 
материнських плат, блоків живлення, відновлення роботи НЖМД тощо) – 55 комп’ютерів; 

http://elearn.nubip.edu.ua/
http://dspace.nubip.edu.ua/
https://naqa.gov.ua/
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 відновлено роботу на рівні програмного забезпечення на понад 80 комп’ютерах;  

 введено в експлуатацію (встановлення системного та прикладного ПЗ) нових 
комп’ютерів і комп’ютерних робочих місць – близько 100 шт. закуплених у 2019 році і 

120 шт., закуплених у 2020 році; 

 відновлено роботу шляхом переінсталяції програмного забезпечення – 60 

комп’ютерів. 

 супровід програми бухгалтерського обліку «1С-бухгалтерія» і чотирьох 

віртуальних серверів, на кожен з яких функціонують окремі незалежні частини системи 

«1С»: «Баланс», «Зарплата», «Матеріальний облік» та «Кадри»; 

 програмне забезпечення системи бухгалтерської електронної звітності перед 
вищими державними установами «М.Е.ДОК»; системи електронних платежів «Клієнт-

Казначейство»; системи оприлюднення використання бюджетних коштів «Е-Дата»; 

сервера документоорієнтованої СУБД «Lotus Domino Server» та адміністративного 

порталу; системи нормативних документів «Ліга-закон» мережевої версії на 25 

одночасних підключень; сервера доступу до єдиної бази освіти «ЄДБО»; 

 обслуговування аудіо-візуальних комплексів в аудиторіях №№213, 308, 309 

навчального корпусу №3, № 221а, №228 корпусу №10, №69 корпусу № 1, монтаж 

презентаційного обладнання (відеопроекторів, мультимедійних екранів) в навчальних 

аудиторія. 
 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 

Через запровадження карантинних обмежень з 12 березня 2020 р. роботу наукової 

бібліотеки довелося перебудувати, розширивши онлайн послуги та створивши абсолютно 

нові послуги. Так, зокрема, в поточному році була запроваджена електронна доставка 

документів (ЕДД), створена служба інформаційного моніторингу, сервіс «Що почитати» 

теж знайшов своїх поціновувачів. Що ж до інших послуг в дистанційному режимі, то  

найбільшою популярністю користувалися наші електронні ресурси – електронна та 

цифрова бібліотека, а також перевірка навчальних видань на ознаки плагіату та 

індексування видань в онлайн режимі за таблицями УДК. 

Слід зазначити, що здобувачі вищої освіти університету встигли отримати 

необхідні їм навчальні видання на семестр до початку карантину, а очне навчання 

продовжили: студенти старших курсів та магістранти другого року навчання з 25 серпня 

до 18 вересня, а студенти першого курсу та магістранти першого року навчання з 21 

вересня до 16 жовтня 2020 р. Завдяки такому режиму студентство встигло отримати 

навчальні книги на семестр та здати при необхідності книги, які були в них на руках. Тож 

видача книг цього року хоч і була значно меншою, але значно збільшилась статистика 

використання електронними ресурсами. 

Загалом, на всіх пунктах видачі науковою бібліотекою фактично обслужено 37090 

осіб, видано 990671 примірник документів, відвідування склали 351101 особа. 

У підзвітному 2020 році забезпечення навчально-виховного процесу сучасною 

навчально-методичною та художньою літературою відбулись через проведення 

конкурсних торгів з закупівлі навчальної і художньої літератури та періодичних видань, 

завдяки чому поповнився фонд наукової бібліотеки НУБіП України. 

У звітному році наукова бібліотека велику увагу також приділяла міжнародним та 

наукометричних базам даних. Завдяки МОН університет потрапив до числа українських 

закладів вищої освіти та наукових установ Міністерства освіти і науки України, які за 

кошти державного бюджету отримали доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of 

Science. Крім цього, було передплачено на 2021 р. доступ до бази даних EBSCO. 

Значна увага у звітному році приділялася поповненню книжкового фонду 

бібліотеки. Протягом року надійшло 5204 примірники документів, які відображалися у 

довідково-пошуковому апараті бібліотеки. Загальний фонд бібліотеки нараховує 1027379 

примірників документів. 
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Під час карантинних обмежень особлива увага приділялась можливості в онлайн 

режимі підвищити власний рівень знань та розширити свої компетенції, тому кожен 

працівник бібліотеки брав участь у різних онлайн семінарах, тренінгах, конференціях.  

Технічна база наукової бібліотеки нараховує 62 одиниці персональних 

комп’ютерів, підключених до локальної мережі університету та Інтернет, 2 ноутбуки, 3 

сервери, 18 принтерів, у т. ч. 10 принтерів для друку чеків, 2 різаки, 2 ламінатори, 19 

ручних сканерів (для штрих-кодів), 2 планшетних сканери, крім того, бібліотека має факс, 

ксерокопіювальний апарат, телевізор, холодильники та інше обладнання. Штатний розпис 

наукової бібліотеки нараховує 53,5 особи. Наукова бібліотека займає площу 2844,89 м2.  

З моменту запровадження карантинних обмежень наша книгозбірня вирішила 

розширити свої онлайн послуги та створити нові, що були б цікавими для наших 

користувачів. Тож, впродовж звітного року у нас з’явились такі нові послуги: 

 електронна доставка документів (ЕДД), що передбачала, насамперед, доставку 
документів з нашої електронної бібліотеки, яка містить понад 6 тис. документів та 

доступна лише з локальної мережі університету. Ця послуга стала досить популярною, 

оскільки студенти, надіславши запити на нашу електронну пошту, мали можливість 

отримати необхідні навчальні чи наукові видання в електронному вигляді; 

 служба інформаційного моніторингу – створена з метою надання науковцям 

університету сучасної наукової інформації, як повних текстів, так і анотацій з 

міжнародних баз даних (SCOPUS, Web of Science, EBSCO) та періодичних видань 

України; 

 сервіс «Що почитати» – створена з метою віднайти для користувачів саме ту 

книгу, яка б найбільше сподобалась для читання під час карантину; 

 проведення виставок творчих робіт як науково-педагогічних працівників 

університету, так і студентства. Загалом, було проведено 2 таких виставки в очному 

режимі та 2 в онлайн режимі, а до участі у них долучились 25 працівників університету та 

9 здобувачів вищої освіти, що представили загалом 205 творчих робіт. 

У 2020 р. працівники наукової бібліотеки продовжували здійснювати перевірку 

навчальних видань (підручників і навчальних посібників) науково-педагогічних 

працівників університету на ознаки плагіату. Перевірку виконували 3 працівники наукової 

бібліотеки з використанням платформи компанії Unicheck, з якою університет заключив 

договір про співпрацю. Загалом, впродовж року було перевірено 212 видань, з них: 

пройшли перевірку на ознаки плагіату – 147 видань; не пройшли перевірку на ознаки 

плагіату – 65 видань, з яких 38 видань було розглянуто на 6 засіданнях комісії з питань 

етики та академічної доброчесності. Засідання відбувались як в очному форматі, так і в 

дистанційному з використанням програми Cisco Webex. З 38 розглянутих видань 35 

рекомендовані до затвердження навчально-методичною радою та вченою радою 

університету, 3 видання було відхилено та відправлено авторам на доопрацювання. 

Крім того, 26 лютого 2020 р. відбувся семінар для відокремлених підрозділів 

університету «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості освіти» за 

участі Андрій Сідляренка, директора компанії «Антиплагіат». 

Програма заходу передбачала теоретичну частину, під час якої Андрій Сідляренко 

акцентував увагу присутніх на дотриманні вимог Закону України «Про освіту», а також 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти», згідно з якими, студенти будуть нести відповідальність 

за недотримання академічної доброчесності: виявлення плагіату, фабрикації або 

фальсифікації в дипломній роботі, що може стати причиною того, що студент не отримає 

диплом за результатами навчання. Під час практичної частини семінару, учасники заходу 

мали можливість в онлайн режимі детальніше ознайомитись з особливостями роботи в 

програмі «Unicheck». 

Восени 2020 р. працівники наукової бібліотеки подали заявку на участь 

університету у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», який 

реалізують Американські Ради з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в 
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Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства з забезпечення 

та якості освіти. Тож наш університет потрапив до 60 ЗВО, яких відібрали для участі у 

цьому проєкті. Проєкт розрахований на 2 роки. 

У 2020 р. обслуговування студентів проводилося як в очному режимі з 

дотриманням необхідних санітарних вимог, так і в дистанційному режимі завдяки 

розширенню онлайн послуг бібліотеки та запровадженню електронної доставки 

документів (ЕДД). У 2020 р. кількість читачів за єдиним реєстраційним обліком склала 

14976 осіб. Динаміку цього показника протягом 2016-2020 р. зображено на рис. 5.1. 
 

 
Рис. 5.1. Загальна кількість читачів у науковій бібліотеці 

 

Щодо статистики використання електронних ресурсів – електронної та цифрової 

бібліотеки, то у цьому році кількість завантажених документів зросла в декілька разів 

через карантинні обмеження. Так, зокрема, кількість завантажених документів з 

електронної бібліотеки становила 199757 документів, з цифрової – 131758 документів, 

через службу інформаційного моніторингу та електронну доставку документів 

користувачам відправлено 1010 документів. 

Загальну динаміку виданих документів цього показника протягом 2016-2020 р. 

зображено на рис. 5.2. 
 

 
Рис. 5.2. Загальна кількість виданих документів читачам наукової бібліотеки 

 

Загалом, обслуговування користувачів науковою, навчальною та художньою 

літературою здійснювалося на 8 абонементах і у 8 читальних залах. 

Філія у навчальному корпусі № 10 обслуговувала здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форми навчання факультетів: аграрного менеджменту; економічного; 

інформаційних технологій  та ННІ неперервної освіти і туризму. 
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Обслужено 2750 користувачів (фактично 7242), видано – 105577 примірників 

документів, відвідування склали 54013. 

Філія у навчальному корпусі № 11 обслуговувала здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання факультетів: механіко-технологічного, інформаційних 

технологій, конструювання та дизайну та ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження. 

Обслужено 2663 користувача (фактично 5652), видано – 90017 примірників 

документів, відвідування склали 52506. 

Філія у навчальному корпусі № 6 обслуговувала здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання факультетів: юридичного та землевпорядкування. 

Обслужено 1041 користувача (фактично 2 241), видано – 35645 примірників 

документів, відвідування склали 15 501. 

Філія у навчальному корпусі № 1 обслуговувала здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання ННІ лісового і садово-паркового господарства  

Обслужено 994 користувача (фактично 1803), видано – 63694 примірники 

документів, відвідування склали 39749. 

Філія у навчальному корпусі № 12 обслуговувала здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання факультетів: ветеринарної медицини та харчових технологій та 

управління якістю продукції АПК 

Обслужено 1242 користувачів (фактично 1834), видано – 71159 примірників 

документів, відвідування склали 30241. 

Відділ обслуговування навчальною літературою обслуговував здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання факультетів: агробіологічного; 

гуманітарно-педагогічного; захисту рослин, біотехнологій та екології; тваринництва та 

водних біоресурсів; харчових технологій та управління якістю продукції АПК. 

Обслужено 4604 користувача (фактично 8104), видано – 229424 примірники 

документів, відвідування склали 109119 осіб. 

Відділ обслуговування науковою та художньою літературою обслуговував 

професорсько-викладацький склад, наукових працівників і стажистів, аспірантів, 

навчально-допоміжний склад, інших читачів. Обслужено 1682 користувачів (фактично 

5747), видано – 51719 примірників документів, відвідування склали 45964. 

До загальної кількості обслужених користувачів слід додати 1447 віддалених 

користувачів, що надавали перевагу електронних ресурсам бібліотеки. 

За звітний період було організовано 104 тематичні виставки, на яких було 

представлено 1296 документів, та видано з них 269 документів. Серед них слід відмітити: 

виставки, які носять інформаційний характер: «Новинки від депозитарної бібліотеки 

ФАО» один раз на квартал, «Нові надходження періодичних журналів», які надходять у 

відділ і поновлюються щомісячно, «Автореферати дисертацій захищених в 2019-

2020 рр.»; виставки, що розкривають історію та перспективи розвитку університету – 

«НУБіП України: історія та сучасність», «Твій шлях, твоя дорога НУБіП України твоя 

перемога»; виставки на допомогу навчальному процесу – «Знання іноземних мов – це 

ключ до успіху в сучасному світі», «Туристична галузь як фактор економічного розвитку 

України», «Маркетинг в сучасному світі», «Загрози глобального потепління в світі», 

«Децентралізація: проблеми та успіхи», «Аграрна наука: сучасність та перспективи», 

«Нутриціологія – здорове харчування» та інші. 

З метою дослідження історії університету та бібліотеки бібліографинями 

опрацьовані історичні документи та видання, на основі яких опубліковано на сайті 

університету статті: «Славетна історія університету сторінками старовинних книг: 

Сльозкін Петро Родіонович – учений фундатор контрольно-насіннєвої справи в Україні», 

«Славетна історія університету сторінками старовинних книг: видатні вчені-садівники 

Левко та Володимир Симиренко», «Левитський М.В. – організатор кооперативного руху, 

«Артільний батько», «Берегиня наукової бібліотеки НУБіП України (до 80-річчя від дня 

народження Гордієнко Надії Пилипівни». 
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До різних знаменних і пам’ятних дат, що відзначала наша держава і університет, 

співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу були написані статті та  укладено  

літературні сценарії, а саме: до дня Перемоги в другій світовій війні стаття «Жіночі долі 

на війні та після» та 2 сценарії «Біль пам’яті та скорботи», «Жіночі долі на війні та після»; 

до Міжнародного дня вдів стаття «Солдатські вдови… журавки сиві» та сценарій «Героїзм 

та жертовність жінок України у другій світовій війні»; до дня незалежності України 

сценарій «Державні символи України»; до ювілеїв українських письменників до 85-річчя з 

дня народження В. Симоненка стаття «Я воскрес, щоб знову з вами жити» та сценарії 

«Лебеді материнства», «Життя мов спалах блискавки», «Поборник правди і добра»; до 

125-річчя з дня народження М. Рильського стаття «Все для людини і завжди з людиною» 

та сценарій «Поет великого та щедрого таланту»; до дня бібліотек була написана 

літературна присвята всім, хто працює у науковій бібліотеці НУБІП України «Професія – 

бібліотечний працівник».  

Загалом, масові заходи були направлені на висвітлення основних дат та подій 

життя країни, на прищеплення користувачам любові до української книги, рідного краю, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної 

мови. Важливу роль у пропаганді літератури мають книжкові виставки, які спрямовані на 

формування світогляду студентів, розкривають важливі проблеми сучасності, дають змогу 

слідкувати за подіями, розширити знання мови, її досконалість, вагомість, красу, значення 

та роль у суспільстві. Цій темі були присвячені книжкові виставки: «О слово рідне, мова 

рідна!» (до міжнародного Дня рідної мови); «Слово як голос душі» (до всесвітнього Дня 

поезії); «Не зневажай душі своєї мови…» (до Дня української мови).  

Книжкові виставки були оформлені також до всіх визначних дат держави та 

суспільного життя. Так, зокрема, до дня Соборності України оформлена книжкова 

виставка «Тут Батьківщини моєї початок», до дня Чорнобильської трагедії  «Живий плач 

мертвої зони», до дня Конституції «Свою державу – будуй на славу».  

Незалежність України відзначили книжковою виставкою «Моя країна – Україна».  

До дня українського козацтва оформлена виставка «За вольную волю». Також до 

ювілеїв видатних українських письменників оформлені книжкові виставки: «Терни і зірки 

Всеволода Нестайка» (90 років від дня народження В. Нестайка); «І розіллється знов 

медами!..» (125 років від дня народження М. Рильського); «Берегиня української 

літератури» (90 років від дня народження Ліни Костенко); «Серце, яке жадало дії» (120 

років від дня народження Ю. Смолича). 

Загалом, у 2020 р. загальна кількість інформаційно-масових заходів (читацьких 

конференцій, диспутів, бібліографічних оглядів, тематичних виставок) становила 158. 

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів 

проводилось у поточному році здійснювалось здебільшого в дистанційній формі  та на 

основі планів науково-дослідницької та навчально-виховної роботи університету, а також 

згідно колективних та індивідуальних заявок, які надходили протягом року. 

Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки ЗВО вважається інформаційно-

бібліографічна робота. Повнота та оперативність задоволення інформаційних потреб 

користувачів є основою інформаційно-бібліографічної діяльності. Тому робота 

інформаційно-бібліографічного відділу в 2020 році була направлена на інформаційно-

бібліографічне забезпечення фундаментальних досліджень і прикладних розробок у сфері 

актуальних проблем аграрної науки і освіти, а саме: 

- економічним та екологічним питанням земельних відносин в Україні та за 

кордоном; 

- проблемам годівлі, вирощування та лікування с-г. тварин; 

- системі захисту окремих культур; 

- методології навчання у вищій школі 

- дослідженню історії університету та бібліотеки 

Було підготовлено 2 тематичних бібліографічних покажчики; 1 бібліографічний 

покажчик наукових праць професора Білоножка М.А. за 1951-1985 рр.; 5 списків. 
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Згідно тематики магістерських робіт було підготовлено 6 тематичних списків. Для 

всіх категорій користувачів укладений бібліографічно-інформаційний покажчик 

«Періодичні видання, передплачені науковою бібліотекою на 2020 рік»). Через карантинні 

обмеження проведення занять згідно програми «Інформаційна культура» відбувалось 

невеликими групами і в обмеженій кількості, тому у звітному році проведено лише 19 год. 

таких занять. Протягом року надавалися консультації бакалаврам, магістрам, аспірантам, 

викладачам: консультації щодо методики пошуку інформації в наукометричних та 

універсальних реферативних базах даних SCOPUS та Web of Science (WoS); консультації 

щодо методики пошуку інформації в міжнародній базі даних EBSCO; консультації щодо 

оформлення списку використаної літератури, списку посилань згідно ГОСТ 71-2006 та 

ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання» до бакалаврської, магістерської, 

кандидатської робіт.  

Протягом року в читальному залі для науковців та в онлайн режимі користувачам 

надавалися бібліографічні довідки (тематичні, фактографічні, адресно-бібліографічні, 

уточнюючі). Використовувалися при цьому електронні ресурси наукової бібліотеки, та 

інших бібліотек України. Крім того, було видано 15 письмових довідок в кількості 165 

назв, згідно заявок магістрів та викладачів університету. Для всіх користувачів інформації 

організовано 1 день інформації, на якому представлено 220 видань. 

Протягом року згідно таблиць УДК та ББК здійснювалась індексація наукових 

праць науково-педагогічних працівників, статті, тези до конференцій бакалаврів та 

магістрів. Магістерські роботи індексувалися згідно наказів, одержаних з деканатів. 

Всього за 2020 рік було за індексовано за таблицями УДК 4870 назв всієї 

друкованої продукції. В зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією збільшилось 

обслуговування користувачів з надання УДК, ББК, та авторського знаку електронною 

поштою, а саме з 1297 листів (1432 запити) у 2019 р. до 1605 листів (1978 запитів) в 2020 

році. За таблицями ББК заіндексовано 421 назву документів та визначено авторський знак 

на монографії, підручники, навчальні посібники. 

У підзвітному 2020 році забезпечення навчально-виховного процесу сучасною 

навчально-методичною та художньою літературою відбулись через проведення 

конкурсних торги з закупівлі навчальної і художньої літератури та періодичних видань, 

завдяки чому поповнився фонд наукової бібліотеки НУБіП України. Структура 

бібліотечного фонду наукової бібліотеки зображена у табл. 5.1. 
 

Таблиця 5.1. Структура бібліотечного фонду наукової бібліотеки 

Загальний бібліотечний фонд на 01.01.2020 р. 
 

Категорія літератури  Одиниця виміру  Кількість, прим. 

у т.ч.:- навчальна прим. 332779 

- наукова прим. 433335 

- іноземна прим. 10124 

- художня прим. 52754 

- дисертації прим. 6561 

- автореферати прим. 15564 

- періодичні видання номер 159442 

- іноземні періодичні видання номер 16067 

- на електронних носіях одиниць 408 

- магістерських робіт прим. 350 

Всього  1027379 
 

На комплектування фонду наукової бібліотеки у поточному році було витрачено 

286726,07 грн, з них на закупівлю періодичних видань 192774,07 грн (у т.ч. журнали на ІІ 

півріччя 2020 р. – 82774,68 грн; газети на І півріччя 2021 р. – 41839,49 грн; журнали на І 

півріччя 2021 р. – 68159,90 грн). Також було закуплено 398 прим. навчально-наукової 

літератури та 84 прим. художньої літератури.  
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У 2020 р. наукова бібліотека отримала від видавничого центру НУБіП України 17 

назв (630 прим.) навчальних видань на суму 125848,00 грн, що надруковані на кошти 

університету та були рекомендовані до друку у 2019 р. 

У 2020 р. до друку у редакційно-видавничому відділі за кошти університету 

рекомендовано 12 назв (660 прим.), з яких наукова бібліотека отримала встигла отримати 

1 назву (25 прим.). Водночас, було оприбутковано 1553 прим. подарованої науково-

педагогічними працівниками навчально-методичної літератури. У звітному році до 

депозитарної бібліотеки ФАО ООН надійшло 5 прим. зарубіжних документів на суму 

420,00 грн. Крім того, фонд бібліотеки активно поповнювався дарунками від користувачів 

та різних організацій, зокрема видавництв «Наукова думка» та інституту 

енциклопедичних досліджень НАН України. 

У 2020 р. до відділу комплектування наукової обробки документів і організації 

каталогів також надійшли електронні копії навчально-методичної і наукової літератури в 

кількості 595 документів, у зв’язку з чим відділ відвідали науково-педагогічні працівники 

нашого університету. З кожним автором було укладено договір про передачу 

невиключних прав на використання їхніх творів та надавались консультації з цього 

приводу.  

Всі документи, що надходили до відділу, обліковувалися індивідуально та сумарно. 

Інвентарні книги велись в електронному та традиційному вигляді на навчальну 

літературу, автореферати, дисертації, брошури, програми, літературу FAO, іноземну 

літературу, магістерські та бакалаврські роботи та документи на електронних носіях. На 

всі документи, що надходили до відділу, наносилися штрих-коди. Здійснювався постійний 

контроль за своєчасним отриманням періодичних видань, які обліковувались в 

реєстраційних картках та вводились в електронний каталог.  

Із 28 закладами вищої освіти України вівся книгообмін. Вислано 45 прим. (наукових 

вісників НУБіП України, навчальної та художньої літератури), одержано 21 прим. 

Відправлено партнерам в межах України 25 бандеролей по книгообміну, отримано 21. 

Протягом року із облікових документів списано 10140  прим. літератури загубленої 

читачами, зношеної, застарілої за змістом на суму 22829,69 грн. Відповідно була 

відредагована картотека книгозабезпеченості. Також з фонду наукової бібліотеки була 

виключена література тимчасового зберігання – періодичні видання (газети та журнали) 

по причині закінчення терміну їх зберігання та за дублетністю видань в загальній 

кількості 2076 прим. (з них: газет 768 комплектів, журналів – 20000 номерів), які не 

підлягають взяттю на баланс. Відділом комплектування у 2020 році надруковано 6171 

штрих-кодових етикеток для нанесення на документи. 

З метою забезпечення навчально-виховного процесу університету сучасними 

навчальними та науковими виданнями щоденно здійснювалось наповнення електронної 

бібліотеки НУБіП України. Так, у 2020 р. до наукової бібліотеки надійшло 595 

електронних копій видань, з авторами яких було укладено 1190 авторських договори (рис. 

5.3.). Слід відмітити, що 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. 
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Рис. 5.3. Кількість видань, що надійшли до електронної бібліотеки у 2020 р. 

 

Загалом, станом на 01.12.2020 р. електронна бібліотека нараховує 6869 

повнотекстових документів. Структура цих видань наведена у табл. 5.2.   
 

Таблиця 5.2. Структура електронної бібліотеки НУБіП України  

станом на 01.12.2020 р. 
 

Назва документу К-сть документів, шт. 

Автореферати дисертацій 510 

Навчально-методичні матеріали 3892 

Підручники і навчальні посібники 1638 

Монографії 705 

Видання бібліотеки (оцифровані або створені) 124 

Всього, видань 6869 

 

6. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Пандемія коронавірусу змінила всі сфери життєдіяльності Університету. І 

фінансова-економічна діяльність є об’єктивним відображенням цих змін. Надходження 

коштів за навчання, гуртожитки, госпрозрахункову діяльність майже зупинилися 

Загальний обсяг фінансування Університету в 2020 році становив понад 

1,4 мільярди гривень (табл. 6.1, рис. 6.1). Це на 111 млн більше, ніж було в 2019 році. По 

загальному фонду профінансовано 820 млн грн. (+48 млн до попереднього року). 

Спеціальний фонд збільшився на 63 млн грн. до 613 млн.  

 

Таблиця 6.1. Обсяг фінансування НУБіП України у 2020 році, тис. грн. 
 

Бюджетна програма Загальний фонд  Спеціальний фонд  Всього 

Базовий заклад 548 931 236 377 785 308 

Навчально-дослідні господарства - 251 414 251 414 

Коледжі 203 496 42 938 246 435 

Інститути 25 029 49 514 74 543 

Наука 27 316 7 800 35 116 

Українська лабораторія якості 8 219 13 347 21 565 

Неперервна освіта 7 259 11 573 18 832 

Разом за всіма програмами  820 249 612 963 1 433 213 
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Рис. 6.1. Структура фінансування НУБіП України у 2020 році 

 

Слід зазначити, що в 2020 році за результатами запровадження формульного 

розподілу фінансування НУБіП України потрапив до числа найкращих закладів вищої 

освіти, фінансування яких відповідно до показників якості зросло на 41,9 млн грн. (рис. 

6.2.).  

 

 
Рис. 6.2. Розподіл фінансування серед ЗВО в 2020 році 

 

Крім цього, протягом року Міністерство додатково виділило Університету майже 

20 млн грн на зміцнення матеріально-технічної бази, у т.ч. 14 млн капітальних видатків. 

Як показує динаміка надходжень до спеціального фонду (рис. 6.3), у 2020 році плата за 

навчання збільшилась на 12 млн грн. І відбулося це, перш за все, за рахунок збільшення 

контингенту здобувачів вищої освіти.  
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Рис. 6.3. Динаміка надходжень коштів спеціального фонду, млн грн 

 

Великі загрози в роботу студмістечка і госпрозрахункових підрозділів вніс 

карантин. Надходження від гуртожитків зменшилися на 3 млн. грн. Доходи від 

госпрозрахункової діяльності на 6 млн грн.  

Вагомим додатковим джерелом надходжень, понад 5 млн грн, у 2020 році стали 

відсотки від депозитів, які Університет розміщував в державних Укрексімбанку і 

Укргазбанку.  

Державне фінансування було і залишається основним для Університету, видатки 

загального фонду становили в 2020 році 553 млн грн (рис. 6.4).  
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Рис. 6.4. Динаміка видатків загального фонду, млн грн 
 

У структурі видатків загального фонду в 2020 році (рис. 6.5) заробітна плата займає 

76 %, стипендії – 12%, товари і послуги – 8 %, комунальні послуги – 2 %, соціальні 

видатки –2%. 
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Рис. 6.5. Структура видатків загального фонду в 2020 році 

 

За рахунок загального фонду в 2020 році було профінансовано рекордну суму на 

зміцнення матеріально-технічної бази – 42,5 млн грн (у т.ч. капітальні 14 млн грн). 

Проведено тендер на будівництво нового спортивного комплексу, придбано сміттєвоз, 

автобус, меблі для гуртожитків і корпусів, металопластикові вікна, світильники і 

світлодіодні лампи, матеріали для ремонтів, засоби дезінфекції, протипожежне 

обладнання. 

Продовжується реалізація програми оновлення парку обладнання для забезпечення 

освітнього процесу: в 2020 році купувалися комп'ютери, мультимедійні системи, 

проектори, дрони, мікроскопи, детектори і аналізатори, лабораторні меблі. За останні роки 

рівень матеріально-технічного забезпечення в Університеті значно покращився, проте 

науково-технічний прогрес вимагає безперервного оновлення наукового обладнання, 

заміни застарілої та придбання нової досконалішої техніки. 

При цьому, завдяки проведенню тендерів через систему електронних публічних 

закупівель ProZorro Університет зекономив за рік понад 7 млн грн. 

П’ять років назад було розпочато реалізацію програми енергозбереження. Сьогодні 

економія енергоносіїв складає 35 % від тих обсягів, які Університет споживав раніше. В 

грошовому еквіваленті економія складає приблизно 10 млн грн на рік. 

Багато видатків Університет фінансує і за рахунок власних коштів. За спеціальним 

фондом в 2020 році витрачено 174 млн грн. Основні статті (рис. 6.6): виплата заробітної 

плати з нарахуваннями – 143 млн грн, товари і послуги – 5 млн, комунальні – 17 млн, 

податки – 3 млн, капітальні видатки – 7 млн. 
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Рис. 6.6. Динаміка видатків спеціального фонду, млн грн 

 

У структурі видатків спеціального фонду оплата праці займає 82 %, комунальні – 

10 %, капітальні видатки – 4 %, товари і послуги – 3 % (рис. 6.7). 

 

 
 

Рис. 6.7. Структура видатків коштів спеціального фонду в 2020 році 

 

Ситуація з зростанням фонду заробітної плати викликає тривогу. Соціальні 

стандарти у 2020 році були такі: розмір I-го тарифного розряду – 2 225 гривень, 

мінімальна заробітна плата – 5 000 гривень. При цьому, середня заробітна плата науково-

педагогічного персоналу в НУБіП (рис. 6.8) становила в 2020 році 22,2 тис. грн (при 

середній по МОН – 11,3 тис. грн), інших працівників – 8,5 тис. грн (середня по МОН – 4,8 

тис. грн). 
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Рис 6.8. Динаміка середньої заробітної плати працівників НУБіП України, грн 

 

З 1 січня 2021 року відбудеться 20-відсоткове підвищення посадових окладів: I-й 

тарифний розряд буде становити 2 670 гривні, мінімальна заробітна плата – 6 000 гривень. 

Відповідно, навантаження на спеціальний фонд ще збільшиться. Для того, щоб 

утримувати наявний персонал треба нарощувати власні надходження, а можливості для 

цього обмежені.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що, зважаючи на загальну ситуацію в 

країні, фінансово-економічна діяльність Університету в 2020 році була задовільною. В 

наступному, 2021 році, необхідно виконати наступні завдання: 

1. Продовжити оптимізацію штатної чисельності персоналу. 
2. Посилити заходи щодо економії всіх витрат Університету, особливо 

енергоносіїв. 

3. Забезпечити суворий контроль за збереженням та раціональним використанням 
товарно-матеріальних цінностей. 

4. Активізувати наповнення спеціального фонду, запроваджувати нові платні 
послуги, збільшувати залучення благодійних коштів. 
 

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

Діяльність університету у 2020 році також була спрямована на виконання 

положень колективного договору між адміністрацією і працівниками університету щодо 

забезпечення соціально-побутових умов співробітників і здобувачів вищої освіти, 

організацію оздоровлення та відпочинку тощо. 

Для оздоровлення в літній період здобувачів вищої освіти і працівників в НУБіП 

України функціонує Спортивно-оздоровчий табір «Академічний», який розташований в 

м. Чорноморськ Одеської області та має 80 місць. З метою створення більш комфортних 

умов відповідно до сучасних вимог в 2019 році розпочалися масштабні роботи щодо 

заміни застарілих будиночків на нові. Протягом 2020 року було введено в експлуатацію 16 
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нових сучасних комфортабельних будиночків. Зазначена робота буде продовжуватися і в 

наступні роки. Заїзд до табору здійснювався відповідно до графіку заїздів, затвердженого 

ректором НУБіП України за погодженням з профкомом співробітників університету та 

первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів НУБіП України. 

Відпочиваючі приймалися до СОТ «Академічний» тільки за наявності путівок 

встановленого зразка, які видавалися профкомами співробітників університету та 

здобувачам вищої освіти. У зв`язку з карантином та певними обмеженнями, викликаними 

пандемією коронавірусної інфекції, у 2020 році табір у працював у відповідному режимі, 

тому кількість відпочиваючих була значно меншою, ніж в інші роки. Кількість осіб, які 

були оздоровлені у спортивно-оздоровчому таборі «Академічний», наведено у табл. 7.1. 
 

Таблиця 7.1. Кількість оздоровлених осіб у СОТ «Академічний» 
 

Категорії працівників 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Здобувачі вищої освіти  105 79 80 89 33 18 

Співробітники 269 313 343 231 237 183 

Учасники художньої самодіяльності 60 70 45 75 40 - 

Всього 434 462 468 395 310 201 
 

Відпочинок та оздоровлення дітей в літній період проводиться на базі дитячого 

табору «Чайка», який розташований у Богуславському районі Київської області. Вартість 

одного дня оздоровлення в 2019 році становила 600 грн, в 2020 році – 700 грн. Батьки 

сплачували 30 %; за дітей–сиріт, напівсиріт, з багатодітних родин, дітей учасників АТО – 

15%; університет – 28%, а решта – профком. У зв`язку з карантином та обмеженнями, 

викликаними пандемією коронавірусної інфекції, у 2020 році табір у працював лише одну 

зміну, через що оздоровилося лише 35 дітей. Дані, про кількість дітей, які оздоровилися в 

таборі «Чайка», наведено в табл. 7.2. 
 

Таблиця 7.2. Кількість дітей, які відпочили у таборі «Чайка» 
 

 Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дітей 83 103 129 139 147 35 
 

Житлове питання в НУБіП України залишається надзвичайно актуальним, 

особливо за нинішньої фінансової ситуації в державі та проблем з введення нового 

житлового фонду. Інформацію про кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку 

наведено в табл. 7.3. У той же час понад 800 працівників університету виявили бажання 

інвестувати у будівництво власного житла. Молоді спеціалісти та інші працівники 

університету, які потребують житло, тимчасово поселяються в гуртожитки університету. 

Всього протягом 2020 року в гуртожитки № 12, 13, 13-а поселено 650 співробітників та 

членів їх сімей. 
 

Таблиця 7.3. Кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку 
 

 

Протягом року було забезпечено підготовку та передачу до Управління праці 

матеріалів для надання житлових субсидій майже 40 малозабезпеченим працівникам і 

здобувачам вищої освіти університету. 

На виконання положень колективного договору було виплачено за листками 

непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

Черга 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Першочергова 10 11 11 10 10 10 

Позачергова 96 96 94 92 92 92 

Загальна 62 62 62 63 63 63 

Всього 168 169 167 165 165 165 
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працездатності та університету, на поховання співробітників не пенсійного віку за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування, особам, які постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС, та забезпечено спецхарчуванням (молоком) співробітників, робота яких 

пов’язана із шкідливими та важкими умовами праці (таблиця 7.4). 
 

Таблиця 7.4. Виплата коштів на виконання положень колективного договору між 

адміністрацією та співробітниками університету (станом на 01.12.2020 р.), грн  
 

Категорія виплат 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

За листками непрацездатності 2790355 3133993 3087663 3924749 3531251 3715684 

На поховання 8800 - 14500 4100 8200 4100 

Виплата коштів осо-

бам, які є постражда-

лими внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

здобувачі 

вищої освіти 
12938 9350 - - - - 

співробіт-

ники 
44552 41187 56377 45010 53195 61951 

Надання спецхарчування співробіт-

никам, робота яких пов’язана із 

шкідливими та важкими умовами 

праці  

238 228 216 209 236 221 

 

Станом на 01.12.2020 року в університеті перебуває 148 здобувачів вищої освіти, 

які поставлені на облік або зараховані на повне державне утримання (з них 18 

неповнолітніх). Їх поселення у гуртожитки проводиться безкоштовно. З початку 2020-

2021 навчального року звільнено від оплати за проживання в гуртожитках 87 таких осіб. У 

2020 р. сума допомоги цій категорії здобувачів вищої освіти на харчування, придбання 

навчальної літератури, одягу, взуття і м`якого інвентарю, випускникам при 

працевлаштуванні тощо станом на 01.12.2020 р. склала 6 997 27,00 грн. До кінця року ще 

планується виплата матеріальної допомоги в сумі орієнтовно 500 000,00 грн. 

Станом на 01.12.2020 року на обліку в Університеті перебуває 470 студентів-

пільговиків, яким призначено соціальні стипендії, з них по категоріям: 

- діти-сироти та особи з їх числа – 148; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 171; 

- студенти, визнані учасниками бойових дій – 3;  

- діти загиблих учасників бойових дій – 5; 

- діти осіб з інвалідністю внаслідок війни – 18; 

- студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 48; 

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1-3 групи – 53; 

- студенти із малозабезпечених сімей – 9; 

- студенти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5; 

- діти шахтарів – 10. 

Забезпечено підготовку, формування і подання до Голосіївського районного 

управління праці протягом року майже 250 особових справ нових здобувачів вищої освіти 

для призначення їм соціальної стипендії. Протягом року здійснювалося постійне введення 

і уточнення персональних даних майже 500 особових справ студентів-пільговиків в 

ЄДАРПі. Щомісячно подавалися до Управління необхідні документи щодо виділення 

коштів для виплати соціальних стипендій. У 2020 році ця сума складала 7893470,00 грн (у 

2019 році – 7905946,00 грн, у 2018 році – 6717270,00 грн). 

Крім того, здійснено формування особових справ та підготовка наказів щодо 

надання майже 210 здобувачам вищої освіти окремих категорій пільг з оплати за 

проживання в гуртожитках в сумі понад 1 млн грн (без урахування дітей-сиріт, які 

поселяються в гуртожитки безкоштовно). 
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8. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Адміністративно-господарська частина протягом 2020 року забезпечувала 

безперебійну роботу навчального, наукового, виробничого процесів, а також сприяла 

вирішенню соціально-побутових питань викладачів і студентів. Робота проводилась 

відповідно 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 господарських служб були: 

1. Забезпечення ефективної діяльності університету в частині його матеріально-

технічного забезпечення. 

2. Утримання відповідно до ДСТУ в належному стані будівель, споруд, інженерних 

мереж університету. 

3. Залучення студентської молоді до науково-дослідної, проектної, проектно-

конструкторської і проектно-кошторисної роботи на госпрозрахункових засадах. 

4. Забезпечення безперервної роботи, модернізації і сервісу 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 та нарощування 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 

реконструкцію дахів. 

6. Впровадження у виробництво та навчальний процес наукових розробок і 

передового досвіду з транспортних технологій, ремонту, технічного сервісу автомобілів та 

підготовка висококваліфікованих водіїв автотранспортних засобів, спецтехніки, 

покращення рівня практичної підготовки студентів у виробничих умовах. 

7. 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 і споруд 

університету.  

Основними здобутками адміністративно-господарської частини у 2020 р. були: 

– підрядним способом виконано робіт з капітального ремонту на суму 8999911,00 

грн, у т.ч. у навчальних корпусах – 2587131,00 грн, у студентських гуртожитках – 

6412780,00 грн; 

– господарським способом виконано робіт з поточного ремонту на суму 
15267198,00 грн, у т.ч. у навчальних корпусах – 3202700,00 грн, у студентських 

гуртожитках 8357798,00 грн, інших об’єктах університету – 3706700 тис. грн; 

– завершені роботи по капітальному ремонту їдальні (коворінг центр); 
– значні обсяги робіт виконано з покращення побутових умов проживання 

студентів;  

– капітально відремонтовані санвузли 4-х поверхів у гуртожитку № 2, внутрішні 

електромережі в гуртожитках № 9, № 10 (6,7 і 8 поверхи); 

– за 2020 рік досягнуто зниження витрат енергоносіїв і води на 20-27 %; 

– відремонтовані місця загального користування в гуртожитку № 6 (кухні 2-4 

поверхи та умивальники 2-5 поверхи); 

– у гуртожитку № 9 капітально відремонтовано санвузли 2 стояка і кухні 4 і 

поверху правого крила, та санвузли 7-9 поверхів 3 стояка лівого крила; 
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– завершено капітальний ремонт кухонь та умивальників 2-9 поверхів 1-го стояка 

ліва сторона і 2-го стояка права сторона гуртожитку № 11; 

– побудовано і введено в експлуатацію 17 нових будиночків відпочинку в 
СОТ «Академічний», ще три чекають на введення в експлуатацію. 

Достатня увага приділялась благоустрою і озелененню території університету. 

Значні обсяги виконанні в Ботанічному саду, на Алеї слави, стайні. Реконструйовано 

вхідну групу навчального корпусу № 10. Проведений ямковий ремонт асфальтного 

покриття території університету, укладено 70 т асфальту. Облаштовані майданчики для 

паркування біля гуртожитку №№ 8, 11. 

Велика увага приділяється розвитку спортивної інфраструктури: облаштовані 

спортивні майданчики зі штучним покриттям за гуртожитком № 2 і № 10. Розпочаті 

роботи з будови спортивного комплексу на базі павільйону сільськогосподарських машин 

за  навчальним корпусом № 11. 

Протягом року проводились планово-профілактичні ремонти сантехнічного, 

газового обладнання, утримання у робочому стані інженерних мереж гарячого та 

холодного водопостачання, каналізаційних систем. Спеціалістами своєчасно проводилась 

промивка систем опалення та підготовка студентських гуртожитків, навчальних корпусів 

до опалювального сезону, а також проведення ремонтів зовнішніх і внутрішніх систем 

центрального опалення і водопостачання, профілактичні роботи по енергопостачанню, 

ремонту електрообладнання, зовнішніх силових ліній електропередач, ремонтну і заміні 

щитових, роботі з безперебійної експлуатації корпусів і гуртожитків, бази відпочинку 

СОТ «Академічний». 

Протягом 2020 року здійснювався постійний жорсткий контроль за тепло-, водо-, 

газо-, енергоспоживанням, організацією здачі звітності, оформленням актів приймання-

передачі використаних енергоносіїв, підготовку і оформлення документів на оплату, 

повірку і ремонт лічильників, проведення підготовки та укладення договорів на 

постачання води, газу, тепла, електричної енергії, забезпечуючи безперебійне 

обслуговування університету енергоносіями. 

У звітному періоді слід виокремити роботу столярного цеху, який в достатній мірі 

задовольняв потреби господарського способу виконання робіт і частково підрядні 

будівельні організації, які працювали на об’єктах нашого університету. Це столярні 

вироби, двері, дошки, бруси, плінтуси, поручні, рейки, підвіконні дошки, елементи 

парканів, альтанок, табуреток і інше. За 2020 рік таких виробів виготовлено і установлено 

на об’єктах університету на суму 1 647129,00 грн, а також значний вклад здійснено у 

відбудову будиночків відпочинку СОТ «Академічний». 

На початку 2016 року був створений меблевий цех за допомогою якого у 2020 році 

було заощаджено кошти університету шляхом виготовлення меблів, а саме: столів, шаф, 

тумб, ліжок і т.д. для гуртожитків та навчальних корпусів. У наступному 2021 році 

планується вдосконалення цеху, модернізації обладнання, розширення штату працівників 

для виготовляти високоякісної продукції, а саме: комп’ютерних, письмових столів, 

аксесуарів для забезпечення потреб інтер’єру університету зокрема, картотеки, підставки 

для принтерів, книжкові шафи та інше. У 2020 році виготовлено меблів на суму 

2 129316,00 грн. Не менш важливим виробничим підрозділом університету є механічний 

цех, який також вніс вагомий внесок при виконанні робіт, пов’язаних із 

металоконструкціями у навчальному корпусі № 3, гуртожитку №№ 2, 7, 8. За 2020 рік 

цехом виготовлено і встановлено металевих каркасів, воріт, дверей, козирків, трибун, 

металокронштейнів, анкерів, люків, грат, елементів огорож і інших металоконструкцій на 

суму 2 916 840,00 грн. Значний об’єм робіт виконаний швейним цехом в корпусах та 

гуртожитках університету. Оснащено шторами зали корпусів, пошито літній і зимовий 

одяг співробітникам підрозділів, велику кількість постільної білизни для гуртожитків на 

загальну суму 1 038 26,00 грн. 

 

 



 

203 

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  
 

Інтернаціоналізація є і буде залишатися одним із головних пріоритетів розвитку 

НУБіП України, та є невід'ємною складовою життя університету та розвивається в рамках 

єдиного процесу інтеграції вищої школи України у міжнародної системи вищої освіти. 

Варто зазначити, що для інтернаціоналізації університету цей рік не був 

найсприятливішим. 

З метою постійного поліпшення доступності та якості вищої освіти, укріплення 

академічної позиції університету та зміцнення міжнародного співробітництва в 

університеті було розроблено стратегію розвитку «Голосіївська ініціатива – 2025». 

Основними напрямками міжнародної діяльності університету є: 

– навчання іноземних студентів; 
– участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, 

симпозіумах; 

– взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, 

посольствами зарубіжних держав з питань реалізації міжнародних зв'язків університету; 

– організація прийому іноземних громадян; 
– організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації 

викладачів, студентів, аспірантів і працівників університету. 

На сучасному етапі пріоритетними завданнями Університету в частині міжнародної 

співпраці є: 

– розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у 

міжнародних освітніх і наукових програмах; 

– поширення інформації про можливість участі у міжнародних проектах серед 

НПП з метою їх залучення до підготовки проектних заявок та подальшої реалізації 

міжнародних проектів; 

– впровадження системи дистанційного викладання окремих дисциплін з метою 

залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності у НУБіП України; 

– активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для розробки та 

впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних 

дипломів про вищу освіту; 

– впровадження у практику системи оцінювання міжнародної активності НПП 

для підвищення їх ролі у міжнародній діяльності НУБіП України; 

– посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі 

студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях; 

– забезпечення координації діяльності підрозділів університету з розробки та 

виконання міжнародних угод і договорів. 

Розширення географії міжнародних зв'язків, прагнення закордонних інститутів до 

співробітництва із НУБіП України та участь нашого університету в роботі міжнародних 

організацій свідчать про його визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені. 

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. 

У 2020 році НУБіП України докладав багато зусиль щодо інтенсифікації 

міжнародного академічного співробітництва, оскільки, навіть не зважаючи на високий 

рейтинг університету серед закладів вищої освіти України, де одним із індикаторів 

оцінювання є міжнародне визнання університету, більшість показників міжнародного 

позиціонування вимагають посилення міжнародного наукового співробітництва. 

Насамперед це, індексування у міжнародних науково метричних базах, участь у 

міжнародних освітніх та наукових заходах, членство у міжнародних організаціях, 

навчання іноземних студентів, функціонування міжнародних освітніх програм, залучення 

до викладання в університеті іноземних фахівців, участь у міжнародних наукових 

проектах та грантових програмах тощо. 
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Щороку Університет здійснює комплекс заходів з розвитку міжнародної співпраці: 

відділ міжнародних зв’язків у тісній взаємодії з іншими підрозділами розвиває відносини 

університету із університетами партнерами за усіма напрямами міжнародної співпраці 

університету. 

Серед здобутків 2020 року у міжнародній діяльності можна визначити: 

– участь у всіх конференціях (вебінарах) Європейської асоціації університетів, 

що дає змогу отримувати сучасні знання щодо основних тенденцій розвитку освіти та 

науки в європейському просторі та їх імплементацію в практику роботи університету; 

– затвердження Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива - 

2025» на 2021-2025 рр., подання Уряду документів на підтвердження статусу 

національного; 

– укладання угод про співробітництво (порозуміння) з університетами 

партнерами, створюючи підґрунтя для розвитку контактів між науковцями університетів; 

– продовження співпраці за спільним науковим проектом між НУБіП та 

Норвежським університетом наук про життя CPEA-2015/10108;  

– участь студентів за програмами академічного обміну з університетами ЄС в 

рамках програми ERASMUS + KA1; 

– співпраця з Університетом Фукусіма в рамках наукової співпраці щодо 

подолання наслідків ядерної аварії; 

– отримання гранту Німецької службі академічних обмінів (DAAD) проекту з 

покращення діджиталізації університетів «Діджиталізація в аграрних університетах 

України» у співпраці з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф; 

– розширення кола партнерів щодо набору іноземних громадян на навчання; 

– значна активізація співпраці у рамках програми Європейського союзу 

Еразмус+ - отримано два гранти на реалізую програм Jean Monnet в університеті; 

– розвиток стосунків з Великою Хартією університетів, постійними комітетами 

Європейської асоціації університетів наук про життя (ICA), IROICA, та ін. галузевими 

університетами. 

Завдяки активним діям за напрямом розвитку міжнародного співробітництва 

НУБіП України став лідером серед аграрних університетів України у імплементації 

принципів Болонської конвенції, яка передбачає інтеграцію до Європейського простору 

вищої освіти. Це робиться для поліпшення можливостей працевлаштування та мобільності 

студентів, а також для підвищення міжнародної конкурентоспроможності у 

європейському просторі вищої освіти. 

Свідченням нового рівня та перспектив участі НУБіП України у світовій системі 

міжнародних освітньо-наукових відносин є активна співпраця з ФАО ООН, НАТО, ICA, 

Вишеградською асоціацією університетів(VUA), Європейською асоціацією університетів, 

МАГАТЕ, Міжнародною спілкою лісових дослідних організацій (IUFRO) та ін. 

У 2020 році 830 викладачів, науковців, аспірантів і 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 засіданнях Європейської Асоціації університетів; 

– участь у заходах Вишеградської асоціації університетів; 

– участь у заходах МАГАТЕ; 

– участь у спільних дослідженнях в рамках проектів Erasmus+, HORIZON 2020, 

COST та ін.; 

– участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, 

симпозіумах (в основному в дистанційній формі). 

На сьогодні НУБіП України співпрацює зі 137 установами з 42 країн в рамках угод 

про співробітництво. 

У 2020 році університет займає 14 місце за підсумками рейтингу «Топ-200 Україна», 

а серед університетів Києва впевнено тримає третє місце. Університет вже четвертий рік 
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позиціонується в міжнародному рейтингу QS World University Ranking, за яким входить у 

200 кращих університетів країн Східної Європи та Центральної Азії. 

У 2020 році укладено 36 нових та продовження діючих угод про міжнародне 

співробітництво. 

В університеті діє 27 угод міжуніверситетської міжнародної мобільності в рамках 

програми Erasmus +. 

Університет є співвиконавцем 36 міжнародних проектів та учасником 39 програм 

навчального, науково-технічного співробітництва, основними з яких є:  

– Спільна україно-норвезька освітня програма з дослідження радіоактивності в 

оточуючому середовищі; 

– «Розробка оптичних біосенсорів для визначення біотокиснів», (NATO) 

– (BIO) Інноваційні оптичні датчики для виявлення патуліну. 

– Проект ЄС ERASMUS+ «Від теоретично- орієнтованого до практичного 

навчання у аграрній сфері/TOPAS» 

– Проект ЄС ERASMUS+«Поліпшення навичок з лабораторної практики у 

фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи»  

– Три проекти ЄС ERASMUS+ напряму Jean Monnet. 

232 здобувача вищої освіти НУБіП України пройшли навчання, стажування та 

представили навчальний заклад та країну в ряді міжнародних заходів у 11 країнах світу, 

зокрема за програмою мобільності Еразмус+ – 16 осіб, за програмою подвійних 

дипломів – 164.  
 

Таблиця 9.1. Кількість здобувачів вищої освіти, що пройшли навчання в 

зарубіжних вузах-партнерах за програмою подвійних дипломів (по факультетах) 
 

Факультет 

ВУЗ-партнер 

ISA 

Лілль 

(Франція) 

Латвійський 

університет 

наук про 

життя 

Університет 

Фоджа 

(Італія) 

Поморська 

академія 

(Польща) 

УПН 

Вайєнш-

тефан- 

Тріздорф 

(Німеччина) 

УПН 

Ангальт 

(Німеччина) 

Економічний 

ф-т 

3     1 

Ф-т аграрного 

менеджменту 

1  1  4  

ННІ лісового і 

садово-

паркового 

господарства  

  1    

Ф-т 

інформаційних 

технологій 

   23   

Ф-т захисту 

рослин, 

біотехнологій 

і екології   

   63   

Гуманітарно-

педагогічний 

ф-т 

   61   

Ф-т харчових 

технологій 

1  1   1 

Ф-т 

тваринництва 

та водних 

біоресурсів 

1      

Всього 6  3 147 4 2 
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464 студенти НУБіП України пройшли навчально-виробничу практику на провідних 

сільськогосподарських підприємствах у 4 країнах світу; 

134 НПП НУБіП України пройшли онлайн стажування та взяли участь у 

міжнародних заходах у 28 країнах світу; 

289 іноземних громадян із 31 країни – громадяни Алжиру, Азербайджану, 

Бангладеш, Вірменії, Гани, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Ірану, Іраку, Китаю, Конго,  Кот 

д’Івуар, Індії, Камеруну, Королівства Свазіленду, Лівану, Лівії, Ліберії, Молдови, 

Марокко, Нігерія, Німеччини, Пакистану, Російської Федерації, Туреччини, 

Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану, Йорданії. Здобувають освіту в нашому 

університеті 125 осіб на денній форм навчання, 19 осіб заочне, 144 осіб на підготовчому 

відділенні, 1 особа – стажування в рамках програм мобільності (Еразмус+, Мевлана). 
 

Таблиця 9.2. Студенти-іноземці, які навчалися в НУБіП України в 2020 році 

Денна форма навчання 
 

Спеціальність Країна Бакалавр Магістр Аспірант 
Кількість 

студентів 

1 2 3 4 5 6 

Ветеринарний факультет 

Ветеринарна медицина 

Йорданія  1  1 

Китай   1  1 

Марокко  5  5 

Росія  2  2 

Іран  2  2 

Палестина   2  2 

Індія  2  2 

Нігерія  1  1 

Канада   1  1 

Туркменістан  1  1 

Туреччина  1  1 

Економічний факультет 

Економіка  
Кот д’Івуар 1   1 

Нігерія   1   1 

Факультет аграрного менеджменту 

Менеджмент 

Кот д’Івуар 1 1  2 

Гана 1 1  2 

Гвінея  1   1 

Еквадор 1 3  4 

Пакистан   1  1 

Бангладеш   2  2 

Камерун  2   2 

Азербайджан 2   2 

Нігерія 1 1  2 

Алжир  2   2 

Демократична 

Республіка Конго 
1 

 
 1 

Ліван   1  1 

Казахстан   1  1 

Узбекистан 1   1 

Маркетинг Еквадор  1   1 

Юридичний факультет 

Право  

Азербайджан 2   2 

Грузія 2   2 

Гана  1   1 
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1 2 3 4 5 6 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Харчові технології 

Демократична 

Республіка Конго 
1 

 
 1 

Конго 1   1 

Нігерія 1   1 

Кот д’Івуар 1   1 

Камерун  1   1 

Грузія 1   1 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Йорданія 5   5 

Конго 1 
 

 1 

Механіко-технологічний факультет  

Транспортні технології 
Камерун 2   2 

Еквадор 1   1 

Агроінженерія Конго 1   1 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 

Екологія  

Конго 1   1 

Ліберія  1   1 

Еквадор  1  1 2 

Китай  1 2  3 

Гамбія 1   1 

Гана  1   1 

Алжир 2   2 

Біотехнологія 

Гана  1   1 

Іран  1  1 

Алжир 1   1 

Захист рослин  Еквадор    1 1 

Агробіологічний факультет 

Агрономія  

Гана 1   1 

Йорданія 1   1 

Марокко 1   1 

Вірменія  1   1 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Філологія 

Алжир 12  1 13 

Камерун  1   1 

Єгипет 2 1  3 

Лівія  1   1 

Китай  1   1 

Кот д’Івуар 1   1 

Соціальна робота Алжир 3   3 

Факультет конструювання та дизайну 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Нігерія  1   1 

Йорданія  4   4 

Камерун  1   1 

Китай 1   1 

Еквадор 1   1 

Гана  1   1 

Факультет інформаційних технологій 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Алжир  1   1 

Еквадор  1   1 

Йорданія  1   1 

Комп’ютерні науки 
Еквадор  1   1 

Камерун  1   1 



 

208 

1 2 3 4 5 6 

Комп’ютерна інженерія 
Узбекистан 1   1 

Кот д’Івуар 1   1 

Всього :   34 3 125 
 

 

заочна форма: 

Спеціальність Країна Бакалавр Магістр Аспірант 
Кількість 

студентів 

Агробіологічний факультет 

Агрономія  Азербайджан 2   2 

Економічний факультет 

Фінанси і кредит 
Білорусія 2   2 

Туркменістан 1   1 

Облік і оподаткування Вірменія  1   1 

Економіка підприємства Азербайджан  1   1 

Факультет  аграрного менеджменту 

Маркетинг Грузія 1   1 

Юридичний факультет 

Право 
Азербайджан  1  1 

Грузія   2  2 

Факультет  землевпорядкування 

Геодезія та землеустрій 
Азербайджан  1  1 

Росія   1  1 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Енергетика та електро-

технічні системи в АПК 
Азербайджан  1 

 
 1 

Гуманітарно-педагогічний  факультет 

Філологія  Азербайджан 1   1 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Садово-паркове 

господарство 
Грузія   

1 
 1 

Факультет конструювання та дизайну 

Будівництво і цивільна 

інженерія 

 

Німеччина  1   1 

Молдова  
1  

 1 

ННІ неперервної освіти і туризму  

Агрономія  Вірменія  1   1 

Всього:                                                                       13                     6                                              19 
 

Таблиця 9.3. Кількість студентів-іноземців, які навчалися на  

підготовчому відділенні в університеті у 2020 році 
 

Мова Країна Кількість студентів 

1 2 3 

Українська  

Індія   3 

Бангладеш  1 

США 1 

Лівія 1 

Ізраїль 1 

Камерун  2 

Корея  1   

Конго 5 

Алжир  26 

Палестина  1 

Есватіні (Свазіленд) 5 

Китай  3 
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1 2 3 

 Еквадор  2 

 Єгипет 3 

 Ємен 1 

 Марокко  2 

 Гана  2 

 Гвінея  1 

 Нігерія  4 

 Йорданія  3 

Російська 

Алжир  71 

Китай  3 

Сирія 1 

Гана  1 

Всього  144 
 

Протягом 2020 р. для 464 студентів НУБіП України було організовано навчально-

виробничу практику (тривалістю від 3 до 6 місяців) на провідних сільськогосподарських 

підприємствах країн Західної та Східної Європи і США (табл. 9.4). 
 

Таблиця 9.4. Кількість студентів університету, які проходили навчально-виробничу 

практику на провідних сільськогосподарських підприємствах країн Західної та 

Східної Європи і США 
 

№ Країна  Назва програми  Кількість студентів, осіб 

1 Швейцарія Agrimpuls 2 

2 Норвегія Atlantis 6 

3 Данія Roca Danica 6 

4 Німеччина 

Jeople  22 

Hilmar  11 

Sanders  17 

Glantz  38 

BauerLange 2 

Karl`s  360 

Всього    464 
 

Серед НПП НУБіП України 95 осіб є членами понад 70 міжнародних асоціацій та 

організацій. У 2020 році укладено 6 нових угод про співробітництво у рамках Програми 

«Еразмус+»:KA1. За результатами конкурсу 2017-2022 років університет уклав 

Міжінституційні угоди на реалізацію академічної мобільності із 27 європейським 

університетом: 

1. Латвійський сільськогосподарський університет; 

2. Університетом екології та менеджменту м. Варшава, Польща; 

3. Варшавський університет наук про життя, Польща; 

4. Університет м. Фоджа, Італія; 

5. Вроцлавський університет наук про життя, Польща; 

6. Вища школа сільського господарства м. Ліль, Франція; 

7. Університет Лейда, Іспанія; 

8. Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина; 

9. Словацький аграрний університет, м. Нітра; 

10. Університет Вармінсько-Мазурського в Ольштині, Польща; 

11. Коледж м .Словенський брод, Хорватія; 

12. Університет Александра Стулгінскіса, Литва; 
13. Університет Дікле, Туреччина; 
14. Університет аграрних наук та ветеринарної медицини м. Тімішоара (Banat), 

Румунія; 
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15. Університет прикладних наук Хохенхайм, Німеччина;  
16. Шведський університет сільськогосподарських наук, м. Упсала;  

17. Католицький університет м. Лювен, Бельгія; 

18. Технічний університет м. Зволен, Словаччина; 
19. Університет прикладних наук Анхальт, Німеччина; 

20. AgroSup Dijon, Франція; 

21. Технічний Університет Йелдіз, Туреччина; 

22. Університет прикладних наук Гейсенгейм; 

23. Університет св. Кирила і Мефодія, м. Скопє; 

24. Університет Трансмонтани і Верхнього Дору, Португалія; 

25. Природничий університет, м. Люблін, Польща; 
26. UniLaSalle(інженерна школа), Франція; 

27. Manisa Celal Bayar University, Туреччина. 
 

Університет має 137 договорів з іноземними партнерами, з них у 2020 році 

підписано і продовжено дію 36 договорів про співпрацю. Основні з них: 

1. Познанський університет наук про життя (Польща); 

2. Університет Шрі Венкатешвара (Індія); 

3. Університет ім. Миколаса Ромеріса (Литва); 

4. Сенегальський інститут сільськогосподарських досліджень (Сенегал); 

5. Політехнічний університет Сулеймані (Ірак); 

6. Університет прикладних наук м. Вільнюс (Литва); 

7. Вірменський аграрний університет (Вірменія); 

8. ТОВ «Лідери майбутнього» (Великобританія); 

9. Тираспольський державний університет (Молдова); 

10. Інха Університет (Корея); 
11. Сільськогосподарський університет Таміл Наду (Індія); 
12. Білоруська сільськогосподарська академія (Білорусія); 
13. Університет святих Кирила і Мефодія (Північна Македонія). 
 

Таблиця 9.5. Міжнародні проекти та програми співробітництва 
 

№ 

п/п 

Назва проекту 

(українською) 

Назва проекту 

(англійською) 
Програма Період Координатор 

Фінансу-

вання 

1 

Контроль безпечності 

харчових продуктів у ЄС 

(587548-EPP-1-2017-1-

UA-EPPJMO-MODULE) 

EU Food Safety 

Control 

Модуль Жана 

Моне 
2018-2020 Якубчак О.М. 

26 

тис.євро 

2 

Інноваційні підходи до 

виробництва свинини на 

основі відгодівлі не 

кастрованих кнурів 

Innovative approaches 

in pork production with 

entire males (IPEMA) 

COST 

(European 

Cooperation 

in Science and 

technology)  

10.2017-

09.2020 

University of 

Hohenheim 

(Germany) 

EU / ЄС 

3 

Сприяння розвитку 

професійної аграрної 

освіти в аграрних 

коледжах України 

Promotion of 

professional education 

in agrarian colleges if 

Ukraine 

Білатеральна 

коопераційна 

програма 

уряду ФРН та 

України 

09.2017-

08.2020 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

Міністерство 

сільського 

господарства та 

продовольства 

України,  

Федеральне 

міністерство 
продовольства і 

сільського 

господарства 

ФРН 

 

ФРН 
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№ 

п/п 

Назва проекту 

(українською) 

Назва проекту 

(англійською) 
Програма Період Координатор 

Фінансу-

вання 

4 

Міжнародний освітній 

проект з поліпшення 

діджиталізації в аграрних 

університетах,  проект 

DAAD 

DAAD Projekt 

«Digitale Zukunft 

gemeinsam gestalten – 

Deutsch-Ukrainische 

Hochschulkooperatione

n 2019-2022, Linie 1» 

(Projekt-ID: 57514792) 

DAAD 2019-2022 Ткачук В.А. EU / ЄС 

5 

Покрашення навичок в 

лабораторній справі для 

фахівців 

агропродовольчого 

сектору Східної Європи 

Improving skills in 

laboratory practice for 

agrо-food specialists in 

eastern Europe» (Ag-

Lab) 

ERASMUS+ 
10.2017- 

09.2020 

Університет 

м. Любляна 

(Словенія) 

EU / ЄС 

6 

Міжнародний навчально-

науковий проект 

Еразмус+ на тему: «Від 

теоретико-орієнтованого 

до практичного навчання 

в аграрній освіті» 

International 

education-scientific 

project Erasmus+ 

«From the theory-

oriented to practical 

training in agrarian 

education» 

ERASMUS+ 
2017-2020 

рр. 
Діброва А.Д. EU / ЄС 

7 

Міжнародний навчально-

науковий проект 

Еразмус+ Jean Monnet на 

тему: Контроль 

безпечності харчових 

продуктів в ЄС 

587548-EPP-1-2017-1-

UA-EPPJMO-

MODULE 

ERASMUS+ 2017-2020 Галабурда М.А. EU / ЄС 

8 

Міжнародний навчально-

науковий проект 

Еразмус+ Jean Monnet на 

тему: EU Food Law and 

Policy 

620340-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-

MODULE EU Food 

Law and Policy 

ERASMUS+ 2020-2022 Ладиченко В.В. EU / ЄС 

9 

Міжнародний навчально-

науковий проект 

Еразмус+ Jean Monnet на 

тему: EU Environmental 

Climat Change and Energy 

Law 

620353-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-CHAIR 

EU Environmental 

Climat Change and 

Energy Law 

ERASMUS+ 2020-2022 Ладиченко В.В. EU / ЄС 

10 

Удосконалення 

законодавчого 

забезпечення зниження 

сільськогосподарських 

пожеж в Україні  

 GFMC  Зібцев С.В  

 

Таблиця 9.6. Програми навчального співробітництва 
 

№ Назва програми Країна 

1 2 3 

1.  CURAD Fellowship Program – програма 

стажування в Пенсільванському університеті 

США 

2.  Програма академічного обміну Фулбрайта США 

3.  Стипендіальна програма ім. Станіслава 

Толпи 

Польща 

4.  Міжнародна магістерська програма 

«Енергетика і автоматика біосистем» 

Варшавський університет наук про життя, 

Польща 

5.  Економіка і менеджмент Варшавський університет наук про життя, 

Польща 

6.  Якість та безпечність продукції Академія Бізнесу (м. Домброва Гурніча), 

Польща 

7.  Менеджмент Академія Бізнесу (м. Домброва Гурніча), 

Польща 
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1 2 3 

8.  Комп'ютерні технології Академія Бізнесу (м. Домброва Гурніча), 

Польща 

9.  Екологія Поморська академія в Слупську 

10.  Соціальна педагогіка Поморська академія в Слупську 

11.  Магістерська програма Masters of Business 

Administrationin Agriculture (MBA)  

Університет прикладних наук Вайнштефан, 

Німеччина. 

12.  Магістерська програма Master of Foodand 

Agribusiness (MFA)  

Університет прикладних наук Анхальт, 

Німеччина 

13.  Стажування студентів, викладачів, спільні 

навчальні програми – Федерація «Обміни 

Франція-Україна» 

Франція 

14.  Стажування студентів, викладачів, спільні 

навчальні програми – Асоціація «Дружба без 

кордонів» 

Франція 

15.  Стажування студентів, викладачів, спільні 

навчальні програми – Консорціум 

французьких сільськогосподарських 

університетів (FESIA) 

Франція 

16.  Програма мобільності студентів та 

викладачів Erasmus + 

ЄС 

17.  Міжуніверситетські програми мобільності 

MELVANA 

Туреччина 

18.  Програма співробітництва з Вроцлавським 

природничим університетом 

Польща 

19.  Програма співробітництва з Естонським 

університетом наук про життя 

Естонія 

20.  Програма співробітництва з Державним 

відомством з безпеки продукції та захисту 

прав споживачів федеральної землі Нижня 

Саксонія (Німеччина) 

Німеччина 

21.  Програма співробітництва с Альдо Моро Барі 

(Італія) 

Італія 

 

Членство НУБіП України в міжнародних організаціях 

1. Велика Хартія Університетів; 

2. Європейська асоціація університетів (EUA); 

3. Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO) ООН; 

4. Всесвітній консорціум установ вищої аграрної освіти і науки (GCHERA); 

5. Національна комісія України з програми UNESCO «Людина і біосфера»; 

6. Європейська асоціація EUROSCIENCE; 

7. Європейська асоціація ветеринарних анатомів (EAVA); 

8. Асоціація європейських університетів наук про життя (ІСА); 

9. Регіональна мережа ІСА центральної та південно-східної Європи (CASEE); 

10. Європейська мережа співробітників міжнародних відносин у ВНЗ аграрних та 
суміжних наук (IROICA); 

11. Федерація Ветеринарів Європи (FVE); 
12. Всесвітня асоціація ветеринарних анатомів (WAVA); 

13. Міжнародна рада з науково-технічного співробітництва в галузі досліджень 

водних біоресурсів та аквакультури; 

14. Міжнародна спілка лісових дослідних організацій (IUFRO); 

15. Міжнародна асоціація «The Pesticide Stewardship Alliance»; 

16. Міжнародна спілка з внесення добрив (International Fertilizer Society); 

17. SAE International (The Engineering Society For Advancing Mobility Land Sea Air 

and Space); 

18. Міжнародна рада МВА in Agribusiness, Germany; 
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19. Міжнародна асоціація «Дружба без кордонів»; 

20. Всесвітня асоціація істориків ветеринарної медицини (WAIVM); 

21. Міжнародна комісія з питань Червоної книги України; 

22. Мережа центрів з аквакультури в Центрально-Східній Європі (NACEE); 

23. Вишеградська асоціація університетів (VUA); 
24. Європейський інститут лісу (EFI). 

 

Таблиця 9.9. Міжнародна діяльність відокремлених підрозділів НУБіП України 
 

№ п/п Назва ВП  Міжнародні зв’язки  

1. Ірпінський фаховий коледж Участь студентів у проходженні виробничої практики 

за програмою Karl`sErdbeer-Hof на фермерському 

господарстві з вирощування полуниці (Німеччина) 

2. Бережанський фаховий коледж Продовжується співпраця щодо практичної підготовки 

студентів, наукове та навчально-виробниче 

співробітництво з ТзОВ «Плантація над Танвією» 

(Польща); 

Продовжується співпраця щодо навчальної та наукової 

роботи з Вищою школою ім. Вітольда Пілецького 

м. Освенцим (Польща). 

Налагоджено співпрацю щодо навчальної та наукової 

роботи, практичної підготовки студентів з Вищою 

економічною школою м. Зелена Гура (Польща) 

3. Боярський фаховий коледж  Налагоджено співпрацю щодо практичної підготовки 

студентів у сільськогосподарських підприємствах 

Польщі, Німеччини з фірмами PlantacjanadTanwia та 

Karl’sErdbeerhof. 

Налагоджується співпраця із школою DEULA-Nienburg 

в Німеччині щодо підвищення професійної освіти як 

студентів так і викладачів.  

4. Немішаївський фаховий 

коледж 

Налагоджено співробітництво: 

з питань практичного стажування студентів з фірмою 

Karl’s, ферма Karl’s Strawbery Plantation (Німеччина) 

(тваринництво, рослинництво), IAAS Switzerland, 

асоціація «АграрКонтакт»;  

з фірмою «Інтернаціональ» щодо стажування 

викладачів; з реалізації міжнародного проекту 

Європейської Асоціації Тваринників  

5. Бобровицький фаховий коледж  Угода про співробітництво з сільськогосподарським 

ліцеєм  Ретеля (Франція); 

Угода щодо практичної підготовки студентів з 

українсько-ірландським підприємством «Лошакова 

Гута» 

6. Заліщицький фаховий коледж  Налагоджено співпрацю 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». 
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№ п/п Назва ВП  Міжнародні зв’язки  

7. Ніжинський агротехнологічний 

інститут  

Поліський державний університет  (Республіка 

Білорусь) 

Білоруська сільськогосподарська академія (Республіка 

Білорусь) 

Мар’їногорський аграрно-технічний коледж ім. В. 

Лобанка (Республіка Білорусь) 

Відділ  преси, освіти та культури Посольства США в 

Україні 

Корпус Миру США в Україні 

Міжнародна організація TESOL (Teaching Englishasa 

Foreign Language) 

Британська Рада (участь у Teacher Development Summer 

Schools (Літній інститут з розвитку педагогічної 

майстерності) 

8. Мукачівський фаховий коледж  Програма співробітництва ЄІСП Угорщина – 

Словаччина – Румунія – Україна. Партнерство без 

кордонів на тему: «Проект захисту довкілля та 

збереження генетичного фонду бурої карпатської 

породи ВРХ» 

9. Ніжинський фаховий 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). 
 

10. ПРЕМІЇ ТА ВІДЗНАКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

За високі особисті досягнення в освітянській і науковій діяльності співробітники 

Університету відзначені державними нагородами, почесними званнями, відзнаками і 

преміями: 
 

Відзнакою Президента «Орден за заслуги I ступеня»: 

– Войтюка Дмитра Григоровича, професора кафедри сільськогосподарських 
машин та системотехніки. 

 

Відзнакою Президента «Орден за заслуги III ступеня»: 
 

– Кашпарова Валерія Олександровича, доктора біологічних наук, директора 
Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології; 

– Булгакова Володимира Михайловича, доктора технічних наук, професор 

кафедри механіки; 

– Мельника Олега Петровича, доктора ветеринарних наук, професора, завідувача 

кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин.  
 

Відзнакою Президента Медаль «За працю і звитягу»: 

– Засєкіна Дмитра Адамовича, доктора ветеринарних наук, професора кафедри 
ветеринарної гігієни. 

 

Почесним званням «Заслужений працівник освіти України»: 

– Данілова Василя Бенедиктовича, кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри 
хірургії і патофізіології. 
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Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України: 

– Костюка Володимира Кіндратовича, професора кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин; 

– Сороку Наталію Михайлівну, професора кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії. 
 

Подякою Прем’єр-міністра України: 

– Грищенко Вікторію Анатоліївну, професора кафедри біохімії і фізіології тварин;  
– Мельника Олексія Олеговича, старшого викладача кафедри анатомії, гістології і 

патоморфології тварин. 
 

Грамотою Верховної Ради України: 

– Деркача Сергія Степановича, доцента кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин; 

– Кондратюка Вадима Миколайовича, декана факультету тваринництва та водних 

біоресурсів. 
 

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення»  

Міністерства освіти і науки України: 

– Духницького Володимира Богдановича, професора кафедри фармакології, 

паразитології і тропічної ветеринарії; 

– Заблодського Миколу Миколайовича, професора кафедри електротехніки, 

електромеханіки та електротехнологій; 

– Кліх Ларису Володимирівну, професора кафедри біохімії і фізіології тварин; 

– Кохан Світлану Станіславівну, завідувача кафедри геоінформатики і 

аерокосмічних досліджень Землі; 

– Кузьмінську Олену Геронтіївну, доцента кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Курила Володимира Івановича, завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права; 

– Лазаришину Інну Дмитрівну завідувача кафедри статистики та економічного 
аналізу;  

– Савчука Василя Кириловича професора кафедри статистики та економічного 
аналізу; 

– Хомича Володимира Тимофійовича, професора кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин. 

 

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України: 

– Отченашка Володимира Віталійовича, начальника науково-дослідної частини, 

професора кафедри годівлі тварин та технології кормів; 

– Самсонову Вікторію Володимирівну, начальника науково-організаційного 

відділу НДЧ, доцента кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і 

консалтингу; 

– Томчука Віктора Анатолійовича, завідувача кафедри біохімії і фізіології тварин. 
 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України: 

– Вальчука Олександра Анатолійовича, завідувача кафедри акушерства, 

гінекології та біотехнології відтворення тварин; 

– Василишина Романа Дмитровича, професора кафедри таксації лісу та лісового 
менеджменту; 

– Голуб Беллу Львівну, завідувача кафедри комп’ютерних наук. 
– Слободянюк Наталію Михайлівну, доцента кафедри технології м ̓̕ясних, рибних 

та морепродуктів; 

Грамотою Міністерства освіти і науки України: 

– Блозву Андрія Ігоровича, доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж; 
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– Боярчука Сергія Васильовича, завідувача відділу докторантури та атестації 
наукових кадрів; 

– Глазунову Олену Григорівну, декана факультету інформаційних технологій; 
– Деркача Сергія Степановича, доцента кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин; 

– Мацейко Людмилу Миколаївну, провідного наукового співробітника науково-

організаційного відділу НДЧ; 

– Савицьку Інну Мікловшівну, завідувача кафедри філософії гуманітарно-

педагогічного факультету; 

– Саяпіна Сергія Петровича, старшого викладача кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Соломона Вячеслава Віталійовича, доцента кафедри ветеринарної гігієни; 

– Харченко Світлану Василівну, професора кафедри журналістики та мовної 
комунікації. 

 

Подякою Міністерства освіти і науки України: 

– Більську Світлану Олексіївну, провідного економіста планово-фінансового 

відділу НДЧ; 

– Бойка Григорія Васильовича, доцента кафедри фармакології, паразитології і 
тропічної ветеринарії; 

– Вдовенко Наталію Михайлівну, завідувача кафедри глобальної економіки; 

– Волошину Тетяну Володимирівну, доцента кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Грушанську Наталію Геннадіївну, професора кафедри терапії і клінічної 
діагностики; 

– Данилову Тетяну Вікторівну, доцента кафедри філософії; 
– Жука Юрія Васильовича, доцента кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин; 

– Захаренка Миколу Олександровича, професора кафедри ветеринарної гігієни; 

– Касаткіна Дмитра Юрійовича, доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж; 

– Касаткіну Ольгу Михайлівну, старшого викладача кафедри інформаційних 

систем і технологій; 

– Ковалишину Ганну Миколаївну, професора кафедри генетики, селекції і 

насінництва; 

– Костенка Віталія Михайловича, завідувача кафедри терапії і клінічної 

діагностики; 

– Лахно Валерія Анатолійовича, завідувача кафедри комп'ютерних систем і 
мереж; 

– Левчука Святослава Євлогійовича, провідного наукового співробітника УкрНДІ 
сільськогосподарської радіобіології; 

– Майданюк Ірину Зіновіївну, завідувача кафедри культурології; 

– Макаренко Наталію Анатоліївну, професора кафедри екології агросфери та 

екологічного контролю; 

– Малюка Миколу Олексійовича, завідувача кафедри хірургії і патофізіології; 

– Матуса Юрія Володимировича, старшого викладача кафедри комп’ютерних 

систем і мереж; 

– Мельник Марію Василівну, доцента кафедри епізоотології, мікробіології і 

вірусології; 

– Мельника Володимира Васильовича, завідувача кафедри епізоотології, 

мікробіології і вірусології; 

– Мокрієва Максима Володимировича, доцента кафедри інформаційних систем і 

технологій; 

– Пруса Михайла Петровича, професора кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії; 
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– Роговського Івана Леонідовича, доцента кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту; 

– Ромасевича Юрія Олександровича, професора кафедри конструювання машин і 

обладнання 

– Скибіцького Володимира Гурійовича, професора кафедри епізоотології, 

мікробіології і вірусології; 

– Тарасенка Ростислава Олександровича, професора кафедри соціальної роботи та 
реабілітації; 

– Ткаченка Олексія Миколайовича, доцента кафедри комп’ютерних наук; 

– Харченка Володимира Віталійовича, доцента кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Швиденка Михайла Зіновійовича, завідувача кафедри інформаційних систем і 

технологій. 

– Шевчука Віктора Миколайовича, доцента кафедри епізоотології, мікробіології і 

вірусології. 
 

Почесною Грамотою Київського міського голови: 

– Іщенка Вадима Дмитровича, завідувача кафедри фармакології, паразитології і 
тропічної ветеринарії; 

– Семенко Олену Валентинівну, доцента кафедри фармакології, паразитології і 
тропічної ветеринарії. 

 

Подякою Київського міського голови 

– Андрющенка Віктора Миколайовича, старшого викладача кафедри 

інформаційних систем і технологій; 

– Вороненко Ірину Вікторівну, доцента кафедри економічної кібернетики; 
– Галат Марину Владиславівну, доцента кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії; 

– Деркач Ірину Михайлівну, доцента кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії; 

– Жерліцина Дмитра Михайловича, професора кафедри економічної кібернетики; 

– Журенка Віталія Васильовича, старшого викладача кафедри біохімії і фізіології 

тварин; 

– Масаловича Юрія Степановича, асистента кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин; 

– Осипову Тетяну Юріївну, доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж; 

– Попрозман Наталію Василівну, професора кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Рогову Лілію Миколаївну, секретаря факультету ветеринарної медицини; 

– Саяпіну Таїсію Петрівну, старшого викладача кафедри інформаційних систем і 
технологій; 

– Ситнік Марію Григорівну, завідувача аптеки Навчально-науково-виробничого 

Клінічного центру «Ветмедсервіс»; 

– Смолія Віктора Вікторовича, доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж; 
– Ткачук Світлану Алімівну, професора кафедри ветеринарної гігієни; 
– Цвіліховського Валерія Івановича, доцента кафедри біохімії і фізіології тварин; 

– Шульгу Наталію Григорівну, старшого викладача кафедри економічної 

кібернетики. 
 

Почесною грамотою Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації: 

– Галаєву Людмилу Валентинівну, доцента кафедри економічної кібернетики; 
– Нещадима Олександра Михайловича, доцента кафедри комп’ютерних наук; 

– Рогозу Наталію Анатоліївну, доцента кафедри економічної кібернетики; 
– Тужик Катерину Леонідівну, доцента кафедри економічної кібернетики; 
– Ящук Дар’ю Юріївну, асистента кафедри комп’ютерних наук. 
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Подякою Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації: 

– Баранову Тетяну Альфредівну, асистента кафедри комп’ютерних наук; 
– Бойко Наталію Іванівну, доцента кафедри терапії і клінічної діагностики; 
– Голопуру Сергія Івановича, доцента кафедри терапії і клінічної діагностики; 
– Гусєва Бориса Семеновича, доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж; 
– Дейнеко Ольгу Михайлівну, коменданта  навчального корпусу № 12; 

– Демчевську Марину Валеріївну, провідного фахівця факультету ветеринарної 

медицини; 

– Друзь Наталію Віталіївну, старшого викладача кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин; 

– Коваль Тетяну Валеріївну, доцента кафедри економічної кібернетики; 
– Мазур Тетяну Василівну, професора кафедри епізоотології, мікробіології і 

вірусології; 

– Палицю Юлію Василівну, доцента кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії; 

– Саєнко Людмилу Петрівну, коменданта  навчального корпусу № 12а; 

– Сердюкова Ярослава Костянтиновича, доцента кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин; 

– Шкарупила Вадима Вікторовича, доцента кафедри комп’ютерних систем і 

мереж. 

– Якимчук Ольгу Миколаївну, доцента кафедри терапії і клінічної діагностики. 
 

Подякою Київської обласної державної адміністрації: 

– Бородиню Валентину Іванівну, доцента кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин; 

– Гречкосій Віру Василівну, старшого лаборанта кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин; 

– Ситнік Віталія Анатолійовича, доцента кафедри епізоотології, мікробіології і 
вірусології; 

– Сорокіну Наталію Григорівну, доцента кафедри епізоотології, мікробіології і 
вірусології; 

– Трокоза Віктора Олександровича, професора кафедри біохімії і фізіології 
тварин. 

 

Про високий рівень наукової роботи свідчить присвоєння нашим науковцям 

державних нагород та відзнак: 
 

Стипендія Кабінету Міністрів України 

– Грищенко Наталії Петрівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту 
кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; 

– Голяці Дмитрію Миколайовичу, кандидату сільськогосподарських наук, 

старшому науковому співробітнику Українського НДІ сільськогосподарської радіології; 

– Троханяк Олександрі Миколаївні, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

надійності техніки; 

– Троханяку Віктору Івановичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

теплоенергетики; 

– Шульзі Євгенію Вікторовичу, доктору юридичних наук, доценту кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства; 

– Тітовій Людмилі Леонідівні, кандидату технічних наук, доценту кафедри 
технічного сервісу та інженерного менеджменту; 

– Лендєлу Тарасу Івановичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри  

автоматики та робототехнічних систем; 

– Страшок Олександрі Юріївні, кандидату біологічних наук, старшому викладачу 

кафедри архітектури та фітодизайну; 
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– Слободяник Анні Миколаївні, кандидату економічних наук, доценту кафедри 

менеджменту; 

– Опеньку Івану Анатолійовичу, кандидату економічних наук, доценту кафедри 

геодезії та картографії; 

– Ляшко Анастасії Петрівні, кандидату технічних наук, старшому викладачу 
кафедри конструювання машин і обладнання; 

– Вороненко Ірині Вікторівні, доктору економічних наук, доценту кафедри 
економічної кібернетики; 

– Несвідоміну Андрію Вікторовичу, кандидату технічних наук, старшому 

викладачу кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну; 

– Сорокіну Дмитру Сергійовичу, кандидату технічних наук, старшому викладачу 

кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. 
 

Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук 

– Білоусу Андрію Михайловичу, доктору сільськогосподарських наук, завідувачу 

кафедри таксації лісу та лісового менеджменту. 
 

Державна іменна стипендія найкращим молодим вченим для увічнення подій 

Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні 

(Стипендія імені Устима Голоднюка) 

– Троханяк Олександрі Миколаївні, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

надійності техніки; 

– Троханяку Віктору Івановичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

теплоенергетики. 
 

Пам’ятна медаль НААН «100-річчя Національної академії аграрних наук України» 

– Терещенку Віктор Кириловичу, доктору економічних наук, професору кафедри 

економіки праці та соціального розвитку. 
 

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримували: 
І.В. Вороненко, С.М. Грищенко, О.О. Кравченко, Б.І. Леонова, В.В. Савченко, 

С.Ю. Білоус, Ю.М. Гальчинська, О.Ю. Страшок, О.О. Мельник, Д.М. Рудень, Л.Л. Тітова, 

Н.П. Грищенко, Д.М. Голяка, О.М. Троханяк, В.І. Троханяк, Є.В. Шульга. 

 

Довічну державну стипендію видатним діячам науки отримують: Б.Х. Драганов, 

В.Ф. Галат,А.С. Опальчук, Л.Я. Зрібняк, М.О. Демидко, В.С. Козачок, В.Ф. Дрозда. 

 

Дворічну державну стипендію видатним діячам науки отримували: 

О.І. Пилипенко, В.А. Бортнічук, В.Д. Столюк, В.Г. Скибіцький, В.М. Стародубцев, 

О.Д. Гудзинський, І.І. Ревенко. 

 

11. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НУБіП УКРАЇНИ НА 2021 РІК 
 

 

№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета 1.1. Інтернаціоналізація освітнього процесу 

1.1 Проводити сучасні 

рекламні заходи щодо 
можливості навчання 

в НУБіП України 

іноземних студентів 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М.,  
керівники 

міжнародних 

програм на 

факультетах/ННІ 

Постійно проводити напов-

нення англомовної версії сайту 
актуальною інформацією.  

Брати участь у виставках та 

промоутерських поїздках. 

Актуалізувати відео про 

навчання іноземних студентів в 

НУБіП України на сайті 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

Університету з метою популя-

ризації навчання в НУБіП серед 

іноземних громадян. 

Підготувати короткі відео-

ролики про Університет 

1.2 Проводити набір на 

навчання в НУБіП 

України іноземних 

громадян 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М., 

Афанасенко В.Ю., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Кількість іноземних студентів у 

2020-2021 н.р. не менше 150 

осіб. 

Постійно здійснювати 

інформування контрактерів про 

набір іноземців на навчання 

шляхом оновлення інформації 

на сайті Університету та 

популяризації рекламної 

продукції через контрактерів та 

соціальні мережі 

Протягом 

року 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів 

1.2.1 Формувати спільні 

освітні програми з 

університетами-

партнерами щодо 

навчання за 

програмою видачі 

подвійних дипломів 

Ткачук В.А., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Запровадити програми подвій-

них дипломів для факультетів/ 

ННІ: 

- ННІ лісового і садово-

паркового господарства; 

- факультет інформаційних 
технологій; 

- факультет конструювання та 
дизайну. 

Популяризація програм подвій-

них дипломів серед студентів 

шляхом проведення тематичних 

зустрічей на факультетах 

Протягом 

року 

1.2.2 Продовжити спів-

працю з Варшав-

ським університетом 

наук про життя щодо 

програм мобільності 

аспірантів та НПП 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Продовження діючих програм 

академічної мобільності НПП: 

PROM, UNESCO.  

Популяризація програм серед 

потенційних учасників через 

поширення досвіду інших 

НПП-учасників програм 

Протягом 

року 

1.2.3 Розробити програми 

академічних обмінів з 

університетами  

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М.,  

керівники 

міжнародних 

програм на 

факультетах/ННІ 

Підготовка програм академіч-

них обмінів для студентів з 

університетів-партнерів США, 

Південної Кореї, Китайської 

народної республіки та 

студентів з НУБіП України 

Протягом 

року 

1.2.4 Заохочувати 

студентів до вивчення 

іноземних мов (з 

акцентом на 

англійську мову) 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М.,  

керівники 

міжнародних 

програм на 

факультетах/ННІ 

Провести заходи щодо попу-

ляризації програм міжнародної 

мобільності із залученням 

учасників таких програм та за 

сприяння представників 

ERASMUS StudentsNetwork 

Протягом 

року 

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання 

1.3.1 Збільшити кількість 

науково-педагогічних 

працівників, які допу-

щені до викладання 

дисциплін іноземною 

мовою, сприяти їх 

навчанню  

Кваша С.М.,  

завідувачі кафедр 

іноземних мов,  

директори ННІ,  

декани факультетів 

Допуск НПП до проведення 

занять іноземною мовою нада-

вати атестаційною комісією. 

Проводити безкоштовно 

інтенсивні курси вивчення 

іноземної мови для НПП  

Протягом  

2021 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

1.3.2 Поліпшити методи 

мотивації праці для 

НПП, що викладають 

іноземною мовою 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М. 

За викладання дисциплін 

англійською мовою 

здійснювати доплату  

Протягом  

2021 року 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 

1.4.1 Участь науковців у 

міжнародних 

програмах, проектах 

наукового обміну, 

конференціях, 

симпозіумах тощо 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Адміністративний та організа-

ційний супровід участі НПП у 

міжнародних програмах. 

Подавати заявки на участь у 

міжнародних проектах та отри-

мання грантів. 

Організувати проведення 

майстер класів з інноваційних 

методик викладання дисциплін 

із залученням іноземних екс-

пертів (Project basedlearning, 

Casestudies, Group 

basedlearningetc) 

Протягом 

року 

1.4.2 Розробити науковий 

(дослідницький) 

проект спільно з 

Норвезьким універси-

тетом наук про життя 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Рубан С.Ю. 

Розробити проект Центру 

досконалості «Стале молочне 

фермерство» та подати його до 

розгляду (скласти кошторис 

проекту, визначити учасників 

проекту) 

Перше 

півріччя 

2021 року 

1.4.3 Розширити бази 

міжнародних 

стажувань та 

практичного 

навчання за кордоном  

 

Ткачук В.А.,  

Лабенко О.М.,  

директори ННІ, 

декани факультетів 

Направити не менше 1000 

студентів за кордон.  

Пошук нових іноземних 

партнерів та баз практик. 

Удосконалювати навчально-

методичне забезпечення 

проходження практики за 

кордоном 

Протягом 

року 

 

 

До 

01.04.2021 р. 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу в умовах світової пандемії COVID-19 

2.1.1 Провести 

акредитацію 

освітньо-професійних 

програм підготовки 

фахівців 

ОС «Бакалавр» та 

освітньо-професійних 

і освітньо-наукових 

програм 

ОС «Магістр» 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

Лопушняк В.І., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори ВП 

НУБіП України,  

проектні групи  

Підготувати акредитаційні 

справи згідно вимог НАЗЯВО, 

забезпечити успішне проход-

ження акредитаційної експер-

тизи та отримання сертифікатів 

про акредитацію освітніх 

програм згідно графіка: 

- для ОС «Бакалавр»: 

− Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії; 

− Психологія;  

- для ОС «Магістр»: 

− Публічне управління та 

адміністрування;  

− Нутриціологія; 

− 073 «Менеджмент»: 

Управління туристичним і го-

тельно-ресторанним бізнесом; 

− 275 Транспортні 

технології (за видами): ОПП 

«Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» 

До 

31.12.2021 р. 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

2.1.2 Удосконалити 

оцінювання роботи 

науково-педагогічних 

і педагогічних 

працівників 

Університету  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Проводити оцінювання якості 

роботи науково-педагогічних 

працівників базового закладу 

Університету і педагогічних 

працівників за цільовими 

показниками діяльності факуль-

тету/ ННІ/ВП (результатив-

ності, ефективності та якості) 

До 

01.12.2021 р. 

 

2.1.3 Забезпечити 

подальший розвиток 

діджиталізації 

освітнього для 

якісного 

дистанційного 

навчання  

Кваша С.М., 

Лопушняк В.І., 

Шевчук В.М., 

декани факультетів,  

директори ННІ, 

директори ВП 

НУБіП України, 

НПП 

Започаткувати факультетом 

інформаційних технологій 

використання програмного 

продукту «Голограмний 

професор», «Віртуальна 

лабораторія».  

Підвищити якість викладання 

дистанційних лекцій шляхом 

опанування і використання 

платформ ЗУМ, ВЕБЕКС, МІІД 

та ін., відеозаписів 

До 

01.09.2021 р. 

 

2.1.4 Підвищити якість 

випускних робіт  

Ібатуллін І.І.,  

Кваша С.М.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України,  

науково-

педагогічні 

працівники 

Забезпечити неухильне попе-

редження плагіату, перевірка 

робіт з використанням системи 

«Антиплагіат».  

Продовжити практику прове-

дення постерних презентацій. 

Запровадити виконання 

комплексів міжгалузевих 

освітніх програм. 

Збільшити частку власних 

досліджень студентів, раціо-

нальне зменшення загального 

обсягу випускної роботи, уник-

нення дублювання тематики 

випускних робіт, постійне 

оновлення змісту і методики 

виконання бакалаврських і 

магістерських робіт.  

Участь магістрів у наукових 

дослідженнях, що 

фінансуються із загального та 

спеціального фондів 

Постійно 

2.1.5 Підвищити якість 

практичної 

підготовки фахівців 

за всіма 

спеціальностями  

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Бачинський О.В., 

Туринський В.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори НДГ 

Продовжити оновлення 

матеріально-технічного та 

навчально-методичного 

наповнення навчальних 

лабораторій.  

Забезпечити використання 

сучасних технологій у навчаль-

них лабораторіях НДГ 

Університету. 

Продовжити практику онов-

лення матеріально-технічних 

баз кафедр за рахунок співпраці 

з бізнесом. 

Забезпечити 100% проведення 

сучасних лабораторно-практич-

них занять, оновити матері-

ально-технічну базу, методичне 

забезпечення 

Протягом 

року  

 

 

 

До 

30.06.2021 р. 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

2.1.6 Посилити увагу до 

вивчення іноземних 

мов 

Кваша С.М.,  

Шевчук В.М., 

Шинкарук В.Д.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Студентам четвертого курсу 

для успішного проходження 

ЗНО з іноземної мови, продов-

жити практику викладання 

іноземної мови, активізувавши 

при цьому роботу курсів 

іноземних мов, англомовних 

практик і т.д. 

З  

01.09.2021 р. 

 

2.1.7 Удосконалити 

навчальні плани і 

освітні програми 

підготовки фахівців 

ОС «Бакалавр» і 

«Магістр»  

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

декани факультетів,  

директори ННІ, 

директори ВП 

НУБіП України, 

НПП 

Проводити перевірку 

навчальних планів підготовки 

ОС «Бакалавр» і «Магістр» в 

частині відповідності 

вибіркової складової потребам 

ринку праці 

Постійно  

2.1.8 Здійснити внутрішнє 

незалежне 

оцінювання знань 

студентів як частини 

системи забезпечення 

моніторингу якості 

освітнього процесу 

Кваша С.М.,  

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В.,  

Лопушняк В.І. 

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

 

Провести внутрішнє незалежне 

оцінювання знань студентів на 

основі використання сучасних 

комп’ютерних технологій, у 

тому числі, під час процедури 

вступу на програми підготовки 

фахівців ОС «Магістр», у 

навчальному процесі 

відокремлених підрозділів 

університету та 

міжкафедральних навчальних 

лабораторій 

Постійно  

2.1.9 Проводити 

моніторинг 

соціальних 

досліджень стану та 

якості освітнього 

процесу 

Кваша С.М.,  

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Проводити анкетування 

студентів з метою дослідження 

мотивації їх до навчання, якості 

освітнього процесу в 

Університеті, рівня практичної 

підготовки, умов проживання 

та харчування, нестатутних 

відносин та ін. 

Постійно 

2.1.10 Забезпечити 

подальший розвиток 

дистанційного 

навчання 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

Лопушняк В.І., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр,  

директори ВП 

НУБіП України 

Забезпечити наповнення й 

підтримку в актуальному стані 

електронних навчальних курсів 

дисциплін на навчальному 

порталі університету.  

Постійно оновлювати актуальні 

версії робочих програм 

дисциплін та силабусів на 

сайтах кафедр; забезпечити 

вільний доступ студентів до 

електронних версій підручників 

і навчальних посібників; 

започаткувати під час 

викладання лекцій 

використання відеозаписів та 

проведення відео-контролю 

Протягом 

року 

2.1.11 Удосконалювати 

методи та форми 

самостійної роботи 

студентів 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Наповнювати бібліотечний 

фонд необхідною кількістю 

сучасної навчальної літератури, 

у т. ч. в електронній формі, 

використовувати дистанційну 

форму навчання на базі 

платформи «Elearn» 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

2.1.12 Забезпечити 

постійний моніторинг 

якості освітнього 

процесу в Універси-

теті, регіональних 

закладах вищої 

освіти, міжкафед-

ральних навчальних 

лабораторіях 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

Лопушняк В.І. 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

директори ВП 

НУБіП України 

Продовжити практику 

використання ректорського, 

директорського та деканського 

контролю знань студентів із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій. 

Проводити анкетування 

студентів, з метою вивчення їх 

задоволеності якістю 

освітнього процесу 

Протягом 

року 

2.1.13 Формувати базу 

провідних 

роботодавців та 

налагодити 

ефективну співпрацю 

із стратегічними 

партнерами 

Університету 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Мотринчук Д.Й., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Продовжити формувати базу 

стратегічних партнерів – 

підприємств і організацій, 

лідерів відповідних галузей, 

створення навчально-наукових 

центрів та підписання з ними 

двосторонніх довготермінових 

угод про співпрацю з 

підготовки та підвищення 

якості навчальних планів, 

інформаційно-методичного 

забезпечення, практичного 

навчання студентів, 

поліпшення матеріально-

технічної бази Університету 

Протягом 

року  

2.1.14 Провести атестацію 

та підвищення 

кваліфікації 

педагогічних і 

керівних кадрів 

коледжів – ВП НУБіП 

України 

Кваша С.М., 

Лопушняк В.І. 

директори ВП 

НУБіП України 

Організувати проведення 

атестації педагогічних 

працівників та підготувати 

пакет відповідних документів 

після її закінчення 

Лютий-

травень  

2021 року 

2.1.15 Забезпечити якісну 

підготовку слухачів 

консультацій-но-

підготовчих курсів 

набору 2020-2021 н.р. 

з загальноосвітніх 

предметів до здачі 

ЗНО 

Багацька О.М., 

НПП, залучені до  

викладання 

дисциплін 

Залучати слухачів на 

консультаційно-підготовчі 

курси, організувати якісне 

навчання слухачів, забезпечити 

підготовку методичних 

матеріалів у друкованій та 

електронній формах 

Протягом 

року 

2.1.16 Проводити 

профорієнтаційну 

роботу для 

вступників 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

Мотринчук Д.Й.,  

Коропець Л.А., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Продовжити практику 

проведення Дня відкритих 

дверей та гостинності в 

Університеті, в т.ч. у 

дистанційному форматі. 

Поширювати інформацію про 

університет через сайт НУБіП 

України, соціальні мережі та 

ЗМІ. 

Розробляти інформаційно-

рекламну продукцію про 

Університет 

Протягом 

року 

2.1.17 Наповнити базу 

ЄДБО інформацією у 

відповідності до 

вимог Ліцензійних 

умов провадження 

освітньої діяльності 

щодо кадрового та 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Лопушняк В.І. 

Коропець Л.А., 

декани факультетів,  

директори ННІ та 

ВП  

Забезпечити наповнення та 

підтримку в актуальному стані 

відомостей в ЄДБО щодо 

кадрового та матеріально-

технічного забезпечення для 

успішного проходження 

акредитаційних та ліцензійних 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

матеріально-техніч-

ного забезпечення 

освітнього процесу 

експертиз 

2.1.18 Осучаснити освітню 

та науково-виховну 

роботу зі студентами 

та абітурієнтами на 

базі музею НУБіП 

України  

Кваша С.М., 

Поливач М.А.,  

Ржевський Г.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори ВП 

НУБіП України 

Регулярно проводити екскурсії 

музеєм історії НУБіП України 

та іншими галузевими музеями 

університету, публікації 

науково-популярних статей 

стосовно життя та діяльності 

НУБіП України, організація 

виставок. 

Запровадити інтернет-екскурсії 

музеями університету.  

Залучати студентів та 

викладачів до пошукової 

роботи задля оновлення та 

збільшення експозиції музею 

історії університету.  

Проводити тематичні лекції та 

творчі вечори. 

Виготовляти тематичні банери, 

експозиційні стенди 

Протягом 

року 

Мета 2.2. Розвиток магістратури з посиленням акценту на дистанційну освіту 

2.2.1 Підвищити якість 

підготовки студентів 

магістратури 

Кваша С.М., 

Шевчук В.М., 

Отченашко В.В., 

Колеснікова О.М.,  

декани факультетів, 

директори ННІ,  

завідувачі 

випускових кафедр 

Поширити досвід бізнес-курсу 

«Агрокебети» на інші 

магістерські програми. 

 

Забезпечити для студентів 

магістратури освітньо-наукової 

програми підготовки участь: у 

виконанні наукових тем 

випускових кафедр; у виступах 

на наукових конференціях, 

семінарах, постерних 

презентаціях; публікаціях 

результатів досліджень; 

підготовці авторефератів 

магістерських робіт. 

 

Продовжувати практику 

формування та вибору 

студентами магістратури 

вибіркових дисциплін у розрізі 

дисциплін за спеціальністю (2, 

3 семестр) та дисциплін за 

уподобаннями студентів із 

загально-університетського 

переліку (упродовж 2 семестру)     

Проводити загальноунівер-

ситетську конференцію для 

студентів магістратури 2-го р.н. 

із представленням результатів 

досліджень у вигляді постерних 

презентацій. 

Здійснювати систематичні 

перевіри проведення ЕКів, 

екзаменаційних сесій та 

організації освітнього процесу 

студентів магістратури 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

До 25 

листопада 

2021 р. 

 

 

 

Протягом 

року  
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

2.2.2 Підвищити якість 

підготовки та захисту 

магістерських робіт, у 

т.ч. онлайн 

Декани 

факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі 

випускових кафедр, 

призначені наказом 

ректора 

уповноважені за 

перевірку, 

Колеснікова О.М., 

Касаткін Д.Ю. 

 

Посилити відповідальності 

студентів та викладачів за 

дотриманням усіх елементів 

дистанційного навчання.  

Постійно оновлювати тематики 

магістерських робіт згідно 

структури (фундаментальні/ 

інноваційні/ неординарні). 

Запровадити виконання 

інноваційних дистанційних 

проектів на базі НДГ, структур 

університету. 

Наповнювати бази темами 

магістерських робіт з метою 

недопущення їх дублювання. 

Проводити перевірку 

магістерських робіт на 

дотримання норм ЗУ «Про 

освіту» ст.42 «Академічна 

доброчесність» з використан-

ням спеціалізованих програми з 

подальшим збереженням їх в 

університетському репозиторії 

Протягом 

року 

 

 

До 

30.10.2021 р. 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

Червень,  

листопад 

2021 р. 

2.2.3 Удосконалювати 

процес атестації 

студентів 

магістратури  

Кваша С.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

завідувачі 

випускових кафедр,  

Колеснікова О.М. 

Проводити атестації згідно 

Положення про підготовку  і 

захист магістерської роботи та 

Вимог до атестації студентів 

магістратури. 

Забезпечити своєчасне онов-

лення та наповнення сторінки 

магістра на сайті Університету 

Травень,  

листопад 

2021 р 

 

 

Протягом 

року 

2.2.5 Сприяти 

працевлаштуванню 

випускників 

Університету, 

започаткувати 

сторінку обліку 

працевлаштування  

Кваша С.М.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

завідувачі кафедр 

Регулярно проводити ярмарки 

вакансій, зустрічі із бізнесом.  

Укладати договори між 

Університетом, роботодавцями 

та студентами магістратури для 

забезпечення проходження 

практик та майбутнього 

працевлаштування випускників. 

Вести електронний облік 

працевлаштування випускників  

підрозділами 

Протягом 

року  

2.2.6 Розширити перелік 

дисциплін, 

викладання яких 

здійснюється 

іноземною мовою 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

декани факультетів,  

директори ННІ, 

комісія із атестації 

НПП 

Підготовка та атестація 

науково-педагогічних 

працівників зі знань іноземної 

мови. 

 

Підготовка нових курсів 

дисциплін, які можуть 

викладати англійською мовою 

для іноземних студентів 

Лютий, 

вересень 

2021 року 

 

 

Протягом 

року  

Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  

використання інформаційних та інтерактивних технологій 

2.3.1 Забезпечити 

навчальні дисцип-

ліни сучасною 

навчально-

методичною 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

Продовжити практику видання 

сучасних підручників і 

навчальних посібників за 

рекомендацією вченої ради 

Університету. 
 

Протягом 

року 



 

227 

№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

літературою та 

програмним 

забезпеченням 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Забезпечити вільний доступ 

НПП і студентів до літератури, 

розміщеної в електронних 

бібліотеках, своєчасне їх 

оновлення.  

Продовжити практику дистан-

ційного викладання дисциплін з 

використанням сучасних інфор-

маційних технологій, хмарних 

технологій в освітньому 

процесі 

2.3.2 Підвищити якість 

змісту підручників, 

посібників, 

методичних 

рекомендацій, у т.ч. в 

електронній формі 

Кваша С.М., 

Ткачук А. 

Шевчук В.М., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

навчально-

методична рада, 

директори ВП 

НУБіП України 

Проводити моніторинг книго-

забезпеченості навчальних 

дисциплін та відбір найбільш 

якісних рукописів сучасних 

підручників і навчальних 

посібників для друку за кошти 

Університету.  

Розглядати навчально-методич-

ною радою та подавати на 

затвердження Вченою радою 

Університету рукописи під-

ручників та  навчальних посіб-

ників після перевірки їх на 

плагіат.  

Проводити засідання комісії з 

етики та академічної 

доброчесності для розгляду 

видань навчальної літератури  

Протягом 

року 

2.3.3 Осучаснити роботу 

наукової бібліотеки  

Кваша С.М., 

Кіщак Т.С., 

директори ННІ, 

декани факультетів,  

директори ВП 

НУБіП України 

Наповнювати цифрову 

бібліотеку НУБіП України 

сучасними навчальними та 

науковими виданнями. 

Забезпечити вільний доступ до 

літератури, розміщеної в 

електронній бібліотеці.  

Впроваджувати сучасні 

інформаційні технології у 

діяльність бібліотеки. 

Надання сучасної професійної 

інформації НПП та здобувачам 

вищої освіти 

Постійно  

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

3.1 Сприяти ефективній 

діяльності органів 

студентського 

самоврядування, 

надавати допомогу 

старостам, головам 

студрад і активу в 

реалізації цілей, 

визначених Законом 

України «Про вищу 

освіту» 

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

 

Сприяти розвитку 

студентського самоврядування 

з інтенсивним використанням 

дистанційних форм 

спілкування. 

Продовжити розвиток студент-

ського самоврядування через 

активізацію роботи студент-

ської організації та студент-

ського містечка, студентської 

профспілкової організації, 

підвищення професіоналізму 

лідерів та активістів студент-

ського самоврядування, 

Протягом  

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

оновлення і забезпечення 

рейтингової системи поселення 

в гуртожиток, виховання сум-

лінної поведінки, відповідаль-

ного ставлення до членів 

колективу, майна університету. 

Проводити звітно-виборчі 

конференції на факультетах 

(ННІ) та в студентських 

гуртожитках. 

Забезпечити безперебійну 

роботу Міжнародної асоціації 

випускників НУБіП України.  

Забезпечити всебічне сприяння 

налагодженню міжнародних 

зв’язків та провадженню міжна-

родної діяльності в галузі ос-

віти, науки, спорту, мистецтва і 

культури, контактів органів 

студентського самоврядування 

Університету з українськими та 

міжнародними студентськими 

організаціями. 

Проводити збори з активом 

студентських рад гуртожитків, 

студентських організацій 

факультетів (ННІ), старостами 

академічних груп 

3.2 Продовжити 

формування 

світогляду 

студентства, 

спрямованого на 

виховання почуття 

патріотизму в 

ставленні до 

Університету, всієї 

України 

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

 

Забезпечити дотримання 

урочистої Присяги студента.  

Проводити круглі столи, 

відкриті тематичні лекції 

присвячені історичним подіям 

розвитку та становлення 

України. Забезпечити участь 

студентства у громадському 

житті, продовжити формування 

цілеспрямованого, творчого 

ставлення молоді до навчання, 

створення системи мотивації 

для якісного оволодіння знан-

нями, практичними навичками 

та професійними 

компетенціями. 

Забезпечити повноцінний 

розвиток молоді, а саме: 

охорона і зміцнення її 

фізичного, психічного та 

духовного здоров'я, захист 

соціальних прав, формування 

особистості шляхом патріотич-

ного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в 

учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціаль-

ної активності, громадянської 

позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, 

вміння вільно мислити та 

Протягом 

року 



 

229 

№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

самоорганізовуватися в 

сучасних умовах, створення 

необхідних умов для реалізації 

учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів, 

збереження та примноження 

моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень 

суспільства, поширення знань 

серед населення, підвищення 

освітнього і культурного рівня 

громадян шляхом проведення 

масових загальноуніверситет-

ських заходів 

3.3 Дотримання НПП 

Етичного кодексу, а 

студентами – Присяги 

студента НУБіП 

України 

Кваша С.М., 
Михайліченко М.В., 

Ржевський Г.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

 

Проводити роз’яснювальну з 

НПП з дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку та 

Етичного кодексу НПП. 

Продовжити роботу «Ради з 

організації виховної діяльності 

НУБіП України». 

Продовжити реалізацію річних 

комплексних програм виховної 

роботи із студентством 

інститутів/факультетів 

(включаючи програму тренінгу 

«Школа першокурсника»). 

На регулярній основі проводи-

ти підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, у т. 

ч. наставників академічних 

груп, з питань оновлення змісту 

виховної роботи, психологічної 

та педагогічної компетентності 

Протягом 

року 

3.4 Участь творчих 

колективів Універ-

ситету у міжнарод-

них проектах та 

мистецьких заходах в 

Україні і за її межами, 

залучати їх до участі 

у профорієнтаційних 

заходах 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

Майданюк І.З., 

Кушпій Д.С., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Підтримувати налагоджені 

контакти з українськими та 

міжнародними студентськими 

організаціями, творчими 

колективами, іншими 

вітчизняними та зарубіжними 

організаціями щодо можливої 

співпраці 

Протягом  

року 

3.5 Залучити студентів до 

роботи у творчих 

студіях та колективах 

університету  

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

 

Впровадження та поширення 

форм і методів культурно-

просвітницької діяльності у 

кожну студентську групу; 

відновити діяльність духового 

оркестру Університету як 

іміджевого колективу; вивчити 

можливості присвоєння звання 

«народний» іншим колективам 

Університету. 

Забезпечити проведення роз’яс-

нювальної роботи серед студен-

тів нового набору в рамках 

тренінгу «Школа першокурс-

ника» щодо діяльності творчих 

студій на кафедрі культурології 

Протягом  

року 
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Спосіб виконання 
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3.6 Запровадити нову 

ефективну систему 

життєдіяльності 

студентського 

містечка 

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М.,  

Стецюк С.В.,  

декани факультетів,  

директори ННІ 

Забезпечення естетичного 

вигляду студентського 

містечка, створити комфортні 

умови проживання в гурто-

житках, налагодити органі-

заційну систему прийому-здачі 

кімнат студентами. 

Завершити ремонт студент-

ського клубу «Артпростір». 

Продовжити дотримання 

програми енергозбереження в 

гуртожитках.  

Удосконалити форми первин-

них документів (ордеру на 

поселення) в студентському 

містечку 

Протягом 

року 

3.7 Формування 

незалежних 

студентських ЗМІ 

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М.,  

Рудень Д.М., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Випуск електронної студент-

ської газети, створення теле-

радіо студії, озвучення 

національно-патріотичних 

культурно-мистецьких творів в 

основних корпусах і будівлях 

Університету (гуртожитках). 

Виховувати у молоді патріо-

тизм і повагу до Конституції 

України та державних символів 

України  

Протягом 

року 

3.8 Продовжити 

реалізацію проекту 

«Школа лідерства 

НУБіП України» 

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М.,  

Кушпій Д.С., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Продовжити роботу проекту 

«Школа лідерства», відібрати 

креативних студентів і надати 

їм найкращу підготовку, 

інструменти для саморозвитку, 

які дозволять розкрити себе, 

свої можливості, обрати свій 

особистісний та професійний 

шлях 

Протягом 

року 

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 Придбати сучасне 

лабораторне облад-

нання, моделюючі 

пакети програм для 

покращання орга-

нізаційних та тех-

нічних умов прове-

дення фундамен-

тальних та прик-

ладних досліджень 

світового рівня  

Ібатуллін І.І.,  

Отченашко В.В.,  

Шостак В.М.,  

Туринський В.М.,  

директори НДГ 

Робота по залученню 

асигнувань для придбання 

наукового обладнання для 

забезпечення діяльності Центру 

колективного користування 

науковим обладнанням з 

новітніх агротехнологій 

Протягом 

року 

4.1.2 Пошук і розвиток 
нових напрямів 

фундаментальних 

досліджень, 

прикладних наукових 

і науково-технічних 

розробок у галузі 

сільськогосподарсь-

Ібатуллін І.І.,  
Отченашко В.В.,  

Самсонова В.В.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової робот 

Формування перспективної 
тематики проведення 

фундаментальних та 

прикладних досліджень 

відповідно пріоритетних 

напрямів розвитку науки і 

техніки України та 

пріоритетних тематичних 

Протягом 
року 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ких, технічних, біоло-

гічних, економічних, 

юридичних, природ-

ничих, педагогічних, 

історичних, філо-

софських, фізико-

математичних наук 

напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок 

НУБіП України. 

Використання можливостей 

платформи Scopus та Web of 

Science для пошуку 

перспективних тематик 

4.1.3 Участь у виконанні 

державних науково-

технічних програм, 

розширення співпраці 

з міністерствами та 

відомствами з питань 

проведення 

досліджень на їх 

замовлення  

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

Участь вчених Університету в 

реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку вітчизняної 

науки спільно з НАН і НААН 

України.  

Створення спільних з НААН 

України науково-дослідних 

інститутів з актуальних 

проблем розвитку агросектору 

країни, активізувати діяльність 

спільного з НААН Укрїни 

Північного наукового центру. 

Створення спільних з НАН 

України,  НААН та іншими 

установами науково-

навчальних центрів (1 на 

факультет/ ННІ), укладання 

договорів із впровадження 

сучасних перспективних 

наукових розробок в НДГ, 

спільно проводити наукові 

семінари, конференції, дні поля 

з метою популяризації 

наукових досягнень.  

Забезпечити науковий супровід 

технологій виробництва 

продукції рослинництва та 

тваринництва у ВП НУБіП за 

напрямками: рослинництво, 

тваринництво, економічна та 

фінансова діяльність. 

Сформувати наукові колективи 

в структурних підрозділах 

університету для участі у 

науково-технічних програмах, 

конкурсах тощо 

Протягом 

року 

4.1.4 Пошук 

перспективних 

джерел фінансування 

науково-дослідних 

робіт  

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Ушкалов В.О., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

Участь у міжнародних та 

вітчизняних конкурсах 

наукових робіт. 

Подати не менше 2-х 

комплексних проектів НДР від 

наукового структурного 

підрозділу.  

Удосконалення процедури 

проведення конкурсного 

відбору проектів науково-

дослідних робіт в Університеті. 
Запровадження кращого 

європейського досвіду для 

конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень та 

науково-технічних розробок 

Протягом 

року 
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4.1.5 Підвищити якість 

наукової діяльності та 

ефективність 

впровадження 

наукової продукції у 

виробництво  

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

Систематичний контроль за  

якістю наукової діяльності та 

моніторинг за ефективністю 

впровадження наукової 

продукції у виробництво.  

Системна перевірка та аналіз 

стану використання наукових 

розробок вчених НУБіП 

України. 

Здійснити апробацію та впро-

вадження наукових розробок 

вчених університету в госпо-

дарствах Університету з метою 

зразкового ведення іннова-

ційної та виробничої діяльності. 

Проводити у ВП НУБіП 

України Дні поля з 

демонстрацією наукових 

розробок вчених Університету 

та творчих колективів з 

виконання наукових проектів та 

науково-дослідних робіт 

Протягом 

року 

4.1.6 Подання вченими 

університету 

результатів наукових 

досліджень на 

здобуття премій 

міжнародного та 

національного рівнів 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Самсонова В.В 

Посилити відбір найбільш 

актуальних робіт науковців 

Університету на здобуття 

премій міжнародного та 

національного рівнів 

Протягом 

року 

4.1.7 Забезпечити 

фінансування витрат 

на виконання 

досліджень 

відповідно до чинних 

нормативних 

документів 

Ібатуллін І.І.,  

Отченашко В.В.,  

Шостак В.М. 

 

Удосконалити систему фінансо-

вого планування і супроводу 

виконання науково-дослідних 

робіт. 

Оптимізувати структуру кош-

торису витрат для проведення 

наукових досліджень.  

Довести до 20 % частку витрат 

Університету, які спрямову-

ються на науково-дослідні 

роботи 

Протягом 

року 

4.1.8 Здійснити 

маркетингові заходи 

для популяризації 

можливостей 

Університету щодо 

виконання наукових 

досліджень за 

замовленням 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

Ушкалов В.О.,  

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

Проводити інформаційні 

заходи, у т.ч. за участю 

навчально-дослідних 

господарств, з метою 

висвітлення здобутків та 

дослідницьких можливостей 

вчених університету 

Протягом 

року 

4.1.9 Оптимізація струк-

тури наукових під-

розділів Університету 

для забезпечення 

інтеграції освіти і 

науки з 

виробництвом 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

Здійснення контролю та заходів 

із забезпечення ефективної 

роботи наукових та навчально-

наукових лабораторій 

Протягом 

року 

4.1.10 Активна співпраця з 

бізнесом. Розширення 

джерел залучення 

коштів на проведення 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

Ушкалов В.О., 

Активізувати співпрацю з 

бізнесом.  

Забезпечити укладення 

договорів на виконання 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

науково-дослідних 

робіт та надання 

платних 

інформаційно-

консультаційних та 

науково-експертних 

послуг 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

 

науково-дослідних робіт та 

надання наукових, консуль-

таційних і науково-методичних 

послуг кожною кафедрою.  

Забезпечити надходження 

коштів спецфонду по універ-

ситету на рівні не нижче 26 

млн. грн (до 75 коп. на 1 

бюджетну грн.). 

Забезпечити заключення не 

менше 2-х договорів на 

виконання науково-дослідних 

робіт ВП НУБіП України 

спільно з комерційними 

установами на суму понад           

1 млн грн.  

Укласти договори між НДГ та 

бізнес-структурами на 

випробування нової техніки, 

технологій та сортів на 

взаємовигідних умовах. 

Добитися функціонування 

сучасних стартапів на кожному 

факультеті/ННІ. 

Формування та реалізація 

діяльності інноваційних 

кластерів 

4.1.11 Підвищити науково-

технічний потенціал 

та конкурентоздат-

ність об'єктів права 

інтелектуальної 

власності 

Університету, його 

розвитку на 

інноваційній основі 

Отченашко В.В.,  

Герасимова Т.М.,  

директори НДІ, 

 заступники деканів 

з наукової роботи 

Прогнозування взаємовигідних 

умов та активна комерціалізація 

об'єктів права інтелектуальної 

власності згідно законів 

України «Про інноваційну 

діяльність» та «Про державне 

регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» 

Протягом 

року 

4.1.12 Провести патентно-

кон'юнктурні, 

інформаційні та 

маркетингові 

дослідження та 

прогнозування 

взаємовигідних умов 

комерціалізації та 

реалізації об'єктів 

прав інтелектуальної 

власності на ринках 

продажу ліцензій 

Отченашко В.В.,  

Герасимова Т.М.,  

Морозов О.Ф., 

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи 

Моніторинг перспективних 

об’єктів права інтелектуальної 

власності та пошук інвесторів 

для впровадження у 

виробництво. 

Співпраця з Державною 

науковою установою УкрІНТЕІ 

для реалізації співробітництва у 

сфері науки, технологічного 

трансферу та інноваційної 

діяльності. 

Отримання сертифікатів на 

сорти рослин, власником яких є 

університет для заключення 

договорів та реалізації 

садивного матеріалу в рамках 

діючого законодавства України. 

Надання науково-методичної 
допомоги та консультаційних 

послуг щодо охорони об’єктів 

права інтелектуальної 

власності, комерціалізації, з 

подальшим заключенням 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

ліцензійних договорів 

конкурентоздатних товарів і 

послуг, що мають охоронні 

документи, які належать 

Університету 

4.1.13 Удосконалити web-

сайти наукових 

видань Університету 

на базі інформаційно-

технічної системи 

Open Journal System. 

Забезпечити фор-

мування імпакт-

фактора наукових 

видань Університету 

та входження їх до 

наукометричних баз 

Scopus, Web of 

Science 

Отченашко В.В.,  

Мельник В.І.,  

відповідальні 

секретарі наукових 

видань, 

завідувачі кафедр 

Продовжити роботу щодо 

включення наукових видань 

НУБіП України до 

міжнародних наукометричних 

баз даних 

Протягом 

року 

4.1.14 Оптимізувати 

підготовку, випуск та 

розповсюдження 

наукових видань 

Університету 

(журнали, монографії, 

збірники наукових 

праць тощо) 

Отченашко В.В.,  

Мельник В.І.,  

відповідальні 

секретарі наукових 

видань 

Систематичне поповнення 

групи зовнішніх незалежних 

експертів з відповідних галузей 

наук, за якими видаються 

наукові журнали Університету 

для їх рецензування. 

Залучення до складу 

редакційних колегій іноземних 

вчених та представників 

міжнародних наукових установ, 

які мають високий індекс 

цитування 

Протягом 

року 

4.1.14 Розширити сфери 

діяльності 

Української 

лабораторії якості і 

безпеки продукції 

АПК, у т.ч. у регіонах 

України 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Ушкалов В.О. 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

 

Активізація зв’язків та участь 

УЛЯБП АПК у спільній 

підготовці проектів у конкурсах 

МОН України, Міністерства 

розвитку громад та територій 

тощо, виконання спільних 

досліджень з кафедрами та 

науковими підрозділами 

Університету.  

Забезпечення  функціонування 

на базі УЛЯБП АПК центру 

користування наукоємним 

обладнанням. 

Здійснити заходи щодо збіль-

шення обсягу коштів спеціаль-

ного фонду Українською 

лабораторією якості і безпеки 

продукції АПК в обсязі 8 млн. 

грн. за рахунок виконання 

науково-дослідних робіт та 

замовлень сторонніх 
організацій 

Протягом 

року 

. 4.1.16 Підвищити 

ефективність роботи 

Науково-дослідного 

та проектного 

інституту стандар-

тизації і технологій 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Філіпова Л.Ю. 

Забезпечити ефективне 

використання лабораторного 

обладнання. 

Проводити виконання спільних 

наукових досліджень з 

кафедрами та науковими 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

екобезпечної та 

органічної продукції 

(м. Одеса) 

підрозділами Університету, 

збільшити надходження коштів 

до спеціального фонду та 

зміцнити матеріально-технічну 

базу інституту 

4.1.17 Забезпечити сервісне 

обслуговування 

матеріально-технічної 

бази наукових 

підрозділів 

Отченашко В.В., 

головний метролог 

Проведення планового 

сервісного обслуговування та 

метрологічної повірки і 

калібровки наукового 

обладнання, ремонту 

лабораторного обладнання за 

заявками підрозділів 

університету.  

Здійснення інвентаризації 

основних, оборотних засобів 

матеріалів.  

Контроль за діяльністю 

наукових лабораторій 

Університету 

Протягом 

року 

4.1.18 Розвивати 

перспективні форми 

спільної наукової та 

інноваційної 

діяльності в 

підрозділах 

Університету  

Ібатуллін І.І.,  

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

 

Створення спільно з провід-

ними установами і організа-

ціями навчально-наукових 

центрів для проведення 

спільних наукових досліджень.  

Розвиток перспективних форм 

роботи Центру колективного 

користування науковим облад-

нанням НУБіП «Агропромис-

ловий комплекс, лісове і 

садово-паркове господарство, 

ветеринарна медицина» з 

використанням об’єктів 

дослідницької інфраструктури, 

надання послуг замовникам на 

договірній основі. 

Виконання міжкафедральних 

досліджень; організація і 

проведення науково-дослідних 

робіт з урахуванням досвіду 

ведення наукової діяльності у 

провідних вітчизняних та 

зарубіжних університетах. 

Підготовка не менше 5 

комплексних міжкафедральних, 

2-х міжінститутських/ 

міжфакультетських проектів на 

виконання НДР  

Протягом 

року 

4.1.19 Взаємодіяти із 

закладами вищої 

освіти, науковими 

установами в 

здійсненні наукової, 

науково-технічної та 

інноваційної 

діяльності та їх 

активне залучення до 

реалізації спільних 

наукових програм і 

проектів 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Самсонова В.В., 

Мельник В.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи 

Забезпечити укладання не 

менше ніж 3-х договорів від 

НДІ про науково-технічне 

співробітництво, реалізацію 

спільних науково-дослідних 

проектів, проведення 

конференцій, семінарів, 

круглих столів, виставок, 

видання спільних наукових та 

навчально-методичних праць   

Протягом 

року 



 

236 

№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

4.1.20 Покращити якісний 

та кількісний склад 

штатних наукових 

працівників 

Університету 

Отченашко В.В.,  

Павлюченко Т.І. 

Залучення не менше 3-4-х штат-

них наукових співробітників до 

виконання кожної НДР. 

Залучення до виконання НДР 

студентів з оплатою, аспірантів, 

докторантів, осіб, що мають 

науковий ступінь та вчене 

звання 

Протягом 

року 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 

4.2.1 Сприяти формуванню 

спеціалізованих 

вчених рад для 

захисту дисертацій на 

здобуття наукових 

ступенів доктора і 

кандидата наук та 

ступеня доктора 

філософії 

Ібатуллін І.І.,  

Боярчук С.В. 

 

Проведення науково-

методичних семінарів щодо 

підготовки й атестації наукових 

та науково-педагогічних кадрів 

згідно чинного законодавства  

Протягом 

року 

4.2.2 Підвищити якість 

підготовки аспірантів 

і докторантів на всіх 

етапах 

Ібатуллін І.І.,  

Барабаш О.І.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи, 

наукові керівники і 

консультанти   

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 

Протягом 

року 

4.2.3 Підвищити якість 

інформаційного 

забезпечення 

дослідницьких про-

цесів для аспірантів 

та докторантів  

Теплюк В.М.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи, 

голова Ради 

аспірантів 

Забезпечити роботу 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, Інтернету, 

медіаосвіти тощо для аспірантів 

та докторантів, створивши 

інформаційну групу «Аспіранти 

НУБіП України»  

Протягом 

року 

4.2.4 Спрямувати 

виконання наукових 

досліджень на реальні 

проєкти країни, 

стратегічні напрямки 

розвитку держави  

Директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи 

Розміщення на сайті 

університету (сторінки відділів 

аспірантури, докторантури та 

атестації наукових кадрів) 

чинних і перспективних 

тематик з підготовки 
кандидатських та докторських 

дисертацій 

Протягом 

року 

4.2.5 Залучити кошти для 

наукових досліджень 

аспірантів і докто-

рантів через систему 

грантів, благодійних 

фондів, держав-них і 

приватних 

організацій, установ 

та інших джерел 

Ткачук В.А., 

Отченашко В.В.,  

голова Ради 

аспірантів, 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи, 

наукові керівники і 

консультанти 

Забезпечити участь студентів, 

аспірантів і молодих вчених у 

міжнародних й вітчизняних 

наукових конкурсах, стартапах, 

науково-дослідних роботах і 

проектах та інших науково-

технічних заходах. 

Пошук благодійних фондів, 

комунальних, державних і 

приватних організацій, зацікав-

лених у наукових досліджен-

нях.  

Інформаційна підтримка щодо 

отримання іменних стипендій, 

дипломів, інших заохочень для 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

молодих вчених та студентів-

дослідників, сприяння 

підвищенню рівня якості їх 

життя. 

Збільшити на 3 % частку 

аспірантів, підготовка яких 

здійснюється за кошти 

фізичних осіб та сторонніх 

організацій 

4.2.6 Забезпечити участь 

аспірантів і 

докторантів у системі 

міжнародного 

наукового обміну  

Ткачук В.А., 

Барабаш О.І., 

Отченашко В.В.,  

голова Ради 

аспірантів 

Забезпечити участь аспірантів у 

системі міжнародного 

наукового обміну за участю 

університетів США,  Китаю та 

країн ЄС 

Протягом 

року 

4.2.7 Запровадити 

стандарти якості (ISO 

9001) в систему 

підготовки аспірантів 

і докторантів, підт-

римка інноваційних 

форм науково-

дослідної діяльності 

молодих спеціалістів 

Ібатуллін І.І.,  

Барабаш О.І.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи 

Розробка нових PhD програм по 

наукових спеціальностях для 

підготовки здобувачів 

наукового ступеня доктора 

філософії 

Протягом 

року 

4.2.8 Посилити громадську 

активність молодих 

вчених  

Отченашко В.В., 

Галат М.В. 

 

Розвиток співпраці між 

молодіжними організаціями, 

асоціаціями, закладами вищої 

освіти, науковими установами, 

міністерствами та відомствами 

України. 

Проведення науково-

методичних, інформаційних 

заходів для молодих вчених, 

онлайн – зустрічей з 

провідними зарубіжними, 

вітчизняними науковцями, 

конкурсів, наукових та 

інтелектуальних ігор.  

Збільшення чисельності науко-

вих публікацій молодих вчених. 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020-2021 

н. р. (не менше 2-х наукових 

робіт від студентського 

наукового гуртка). 

Представлення здобутків сту-

дентської наукової діяльності 

для представників Малої ака-

демії наук та учнів-випускників 

в рамках проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Організація проведення 

«Фестивалю студентської науки 

– 2021» 

Протягом 

року 

4.2.9 Публікувати статті 

наукових та науково-

педагогічних 

працівників 

Отченашко В.В.,  

Мельник В.І.,  

відповідальні 

секретарі наукових 

Відпрацювання фінансових, 

методичних та організаційних 

механізмів підготовки та 

подання між-народних 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

іноземними мовами у 

міжнародних, 

вітчизняних 

виданнях, які мають 

імпакт-фактор або 

індекс цитування, та 

входять в 

наукометричні бази 

даних Scopus, Web of 

Science і наукових 

виданнях 

Університету 

видань, 

завідувачі кафедр 

публікацій вченими 

Університету. Забезпечення 

обов’язкового цитування у 

наукових публікаціях робіт 

вчених університету та 

України. Здійснення 

систематичного моніторингу 

міжнародних, вітчизняних 

видань, які мають імпакт-

фактор або індекс цитування та 

входять в наукометричні бази 

Scopus, Web of Science з 

відповідних галузей знань 

 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 

4.3.1 Реформувати 

діяльність наукового 

парку НУБіП України 

«Стале 

природокористування 

та якість життя» за 

напрямами і змістом 

функцій  

Теслюк В.В., 

Отченашко В.В., 

Герасимова Т.М., 

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи 

Діяльність наукового парку 

НУБіП України «Стале 

природокористування та якість 

життя» спрямувати на пошук 

новацій та розбудову 

інфраструктури. 

Забезпечити подання інновацій-

них проєктів (розробок) до 

Наукового парку НУБіП 

України. 

Залучити фонди до 

фінансування інноваційних 

проєктів університету 

Протягом 

року 

4.3.2 Створити систему 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

трансферу технологій 

на основі мережі 

існуючих та 

новостворених 

інноваційних 

підрозділів 

університету   

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Герасимова Т.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів 

з наукової роботи 

 

Організація постійно діючої 

виставки новітніх технологій, 

інноваційних проєктів, нової 

техніки. 

Здійснення популяризації 

наукових розробок через 

електронні бази, сайт НУБіП 

України, виступи у ЗМІ.  

Забезпечити занесення 

перспективних об'єктів 

промислової власності до 

нематеріальних активів 

Університету.  

Участь вчених університету у 

виставковій діяльності. 

Розробка кластерів з новітніх 

інноваційних технологій в 

лісовому та деревообробному 

господарстві, рослинництві, 

тваринництві та біотехнологіях, 

агроінженерії, інформатизації 

та енергетиці, переробці 

продукції і її якості, 

оздоровчому харчуванні, 

соціальній та гуманітарній 

сферах сільської місцевості 

Протягом 

року 

4.3.3 Удосконалити 

взаємозв'язки та 

взаємодію науково-

дослідних інститутів 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ,  

заступники деканів 

Встановити взаємозв'язки НДІ з 

бізнесом та суб'єктами 

господарювання,  виявити їх 

потреби у наукових розробках, 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

університету з 

бізнесом, суб'єктами 

господарювання  

з наукової роботи, 

директори ВП НДГ 

впровадити наукові розробки 

вчених університету у 

практику, збільшити реалізацію 

інвестиційно привабливих 

інноваційних проектів у 

навчально-дослідних 

господарствах Університету 

4.3.4 Налагодити 

співробітництво із 

суб'єктами аграрних 

підприємств стосовно 

трансферу 

інноваційних 

розробок, ліцензій та 

договорів 

Отченашко В.В.,  

Туринський В.М. 

Реалізація науковими 

підрозділами університету 

системи трансферу наукових 

технологій селекції та 

насінництва у виробничу 

діяльність суб’єктів аграрного 

підприємництва та навчально-

дослідних господарств 

Протягом 

року 

4.3.6 Забезпечити 

підготовку та 

реалізацію проєктів 

діяльності Науково-

експертного центру, 

участь вчених НУБіП 

України у 

національних та 

регіональних 

інноваційних 

проєктах 

Ібатуллін І.І. 

Отченашко В.В., 

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи 

Участь вчених Університету у 

діяльності Науково-

експертного центру НУБіП 

України, розробці та виконанні 

регіональних інноваційних 

програм та проектів, 

впровадження системи 

стимулювання та мотивації 

праці наукових працівників, 

орієнтованої на об‘єктивну 

оцінку реалізації конкретних 

завдань за кінцевим 

результатом 

Протягом 

року 

4.3.7 Активізувати роботу 

щодо залучення та 

участі в діяльності 

Стартап Школи 

НУБіП України  

Витвицька О.Д.,  

Теслюк В.В., 

Ковальова О.В., 

Отченашко В.В.,   

декани факультетів,  

директори ННІ 

Забезпечити підтримку та 

активне залучення студентства, 

молодих вчених, наукових і 

науково-педагогічних 

працівників до роботи Стартап 

Школи НУБіП України, 

поданні стартап проєктів 

Протягом 

року 

4.3.8 Забезпечити 

формування 

інноваційної 

культури 

Теслюк В.В., 

Витвицька О.Д.,   

Ковальова О.В., 

Остапчук А.Д., 

Отченашко В.В. 

Формувати інноваційну 

культуру, орієнтовану на 

творчу діяльність 

організаційно-управлінського 

та аналітичного рівня; сприяти 

розкриттю та реалізації 

інноваційного потенціалу 

науково-педагогічних 

працівників Університету 

Протягом 

року 

4.3.9 Забезпечити 

залучення інвестицій 

для спільного 

впровадження 

інноваційних 

розробок на базі 

структурних 

підрозділів 

університету 

Туринський В.М.,  

Отченашко В.В. 

Залучення інвестицій підпри-

ємств, організацій недержав-

ного сектору національної 

економіки для спільного впро-

вадження інноваційних розро-

бок, проектів Університету; 

розміщення маркетингових 

пропозицій і запитів у націо-

нальній та іноземних мережах 

трансферу технологій.  

Здійснення заходів щодо спе-

ціалізації навчально-дослідних 

господарств Університету, 

оснащення їх сучасною 

технікою (ВП НУБіП України 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

«Великоснітинське НДГ ім. 

О.В. Музиченка» – 

тваринництво, ВП НУБіП 

України «Агрономічна дослідна 

станція» – селекція і 

рослинництво, ВП НУБіП 

України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель» – 

овочівництво та садівництво, 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» – 

лісівництво) 

Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 

4.4.1 Продовжити 

удосконалювати 

систему 

документообігу в 

університеті   

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А.,  

Барановська О.Д.,  
Михайліченко М.В., 

Кондрицька Т.П., 

Глибовець І.О. 

Продовжити процедури упоряд-

кування системи зберігання 

документів в університеті. 

Обмін документами в 

університеті здійснювати 

переважно в електронній формі, 

з міністерствами, установами та 

організаціями – через систему 

електронної взаємодії органів 

виконавчої влади (СЕВОВВ) 

Протягом 

року 

4.4.2 Розвиток єдиного 

електронного 

навчально-наукового 

середовища 

університету 

Ткачук В.А.,  

Теплюк В.М.,  

Глазунова О.Г.,  

Мокрієв М.В., 

навчальний відділ 

Продовжити практику придбан-

ня нової та модернізацію 

існуючої серверної техніки та 

комунікаційного обладнання. 

Збільшити кількість навчальних 

аудиторій для віддаленої робо-

ти із студентами, міжкафед-

ральних навчальних лабора-

торій та забезпечити якісні 

канали передачі даних  

Протягом 

року 

 

4.4.3 Створити інформа-

ційно-освітнє середо-

вище Університету на 

основі розроблення 

електронних навчаль-

них, науково-мето-

дичних та інформа-

ційно-довідкових 

WEB-ресурсів, ак-

тивне їх використан-

ня у навчальному 

процесі 

Глазунова О.Г.,  

Мокрієв М.В.,  

навчальний відділ, 

декани факультетів,  

директори ННІ  

Забезпечити подальший 

розвиток навчального порталу 

Університету.  

Активізувати діяльність з 

використання електронних 

навчальних курсів, інтеграція в 

електронні навчальні курси 

новітніх Веб-ресурсів та 

сервісів для організації 

навчальної діяльності 

Протягом 

року 

4.4.4 Створення умов для 

формування інформа-

ційно-комунікацій-

ного середовища на 

території Універси--

тету з використанням 

доступу через Wi-Fi, 

відео-менеджменту та 

інших новітніх 

комунікаційних 

технологій  

Ткачук В.А.,  

Теплюк В.М. 

Продовжити проведення по-

дальшої модернізації та розши-

рення мережі бездротового 

доступу за технологією Wі-Fi 

до мережі Інтернет у філіях 

наукової бібліотеки, навчаль-

них корпусах та гуртожитках 

Університету. 

Забезпечити придбання нової 

комп’ютерної та мультиме-

дійної техніки для оснащення 

навчальних аудиторій, навчаль-

них та наукових лабораторій, 

адміністративних служб 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

4.4.5 Постійна 

модернізація WEB-

сайту Університету, у 

т.ч. англомовної 

версії  

Рудень Д.М., 

Шинкарук В.Д., 
Обрамбальський 

В.А. 

Продовжити рекламування 

Університету в соціальних 

мережах та зовнішніх ЗМІ, 

укладання відповідних угод 

Протягом 

року 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА 

ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1 Забезпечити 

зміцнення 

матеріально-технічної 

бази  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів,  

директори ВП 

НУБіП України 

- Оновити робочі місця для 

навчання студентів в 

лабораторії № 20 навч. корпусу 

№ 2 шляхом заміни хімічних 

столів, шаф для реактивів, 

витяжних шаф; 

- організувати проведення 

ремонту в аудиторії № 65 

навчального корпусу № 4; 

- створити Центр біологічних 

досліджень колектив-ного 

користування наукоємним 

обладнанням агробіо-логічного 

факультету; 

- організувати будівництво 

сучасної теплиці у НЛ 

«Плодоовочевий сад»; 

- організувати проведення 

ремонту в навчальних 

лабораторіях № 34 і 54 

навчального корпусу № 2; 

- переоснастити лабораторію 

зернозбиральних машин (ауд. 1, 

навчальний корпус № 7); 

- створити лабораторію машин 

компанії «Amazone»; 

- забезпечити технічне та 

практичне оновлення медіа-

лабораторії гуманітарно-

педагогічного факультету; 

- створити навчальні 

лабораторії «Неінвазивної 

діагностики хвороб тварин» та 

«Утилізації біологічних 

відходів»; 

- оснастити навчально-наукові 

лабораторії «Доклінічних 

досліджень» та «Клінічних 

досліджень лікарських 

препаратів»; 

- оснастити клінічну спеці-

альну лабораторію «Кардіо-

графічних і енцелографічних 

досліджень тварин»; 

- оновити навчально-науково-

виробничу лабораторію 

біржової діяльності; 

- створити навчально-наукову 

лабораторію – музей банків-

ської та страхової справи в 

ауд.101 навч. корпусу №10; 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

- оновити та модернізувати 

навчальні лабораторії 

рибальства, оцінки якості 

молока та навчально-науково-

виробничу лабораторію водних 

біоресурсів та аквакультури 

факультету тваринництва та 

водних біоресурсів; 

- забезпечити мультимедійне 

оформлення лекційних 

аудиторій факультету 

землевпорядкування;  

- провести  заходи щодо 

створення галереї історичних 

карт в аудиторії 112 навч. 

корпусу № 6, а також створення 

комп’ютерного класу для 

реалізації навчального процесу 

кафедрами земельного кадастру 

та землевпорядного 

проектування; 

- провести планові поточні 

ремонти у навчальному корпусі 

№6 (виконати капітальний 

ремонт лекційної аудиторії 126 

та навчально-наукової 

лабораторії карто-графічного 

моделювання проблем 

природокористування, навч. 

корпус 6, ауд. 10; 

- створити навчальну 

лабораторію «Кіберполігон» 

факультету інформаційних 

технологій; 

- створити комп’ютерний клас 

для проведення лабораторних 

робіт з мехатроніки та 

робототехніки факультету 

конструювання та дизайну; 

- створити лабораторії 

віртуальної та доповненої 

реальності факультету 

конструювання та дизайну; 

- реалізувати перший етап 

створення міжкафедральної 

ННЛ «Smart Grid» ННІ 

енергетики, автоматики і 

енергозбереження; 

- організувати роботу 

навчально-науково-виробничої 

лабораторії організації і 

технології ресторанного 

господарства ННІ неперервної 

освіти і туризму 

5.2 Організувати 

протипожежну 

безпеку згідно 

існуючих «Правил 

пожежної безпеки для 

Ібатуллін І.І., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Матросов В.Є., 

Кулибаба Є.О., 

Усувати регулярно усі виявлені 

порушення «Правил пожежної 

безпеки…».  

Провести оснащення всіх 

навчальних корпусів і 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

навчальних закладів 

та установ системи 

освіти України» 

директори ННІ,  

декани факультетів 

студентських гуртожитків, 

виробничих приміщень 

протипожежними засобами 

5.3 Продовжити 

реалізацію Програми 

енергозбереження 

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Козирський В.В., 

Радько І.П.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

коменданти 

корпусів, завідувачі 

гуртожитків 

Завершити виконання проекту 

автоматизованої системи 

комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ).  

Відремонтували резервні кабелі 

живлення всіх 

трансформаторних підстанцій 

Протягом 

року 

5.4 Провести роботи з 

поточного ремонту 

навчальних корпусів, 

гуртожитків, 

упорядкувати 

прилеглі до них 

території 

 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів,  

директори ВП 

НУБіП України 

Завершити перепланування і 

будівництво спортивного 

комплексу 

Протягом 

року 

Відремонтувати покрівлі 

навчальних корпусів № 5, 7, 7а 

та гуртожитків № 2 і №10  

Протягом 

року 

Облаштувати територію перед 

навчальним корпусом № 11 

Протягом 

року 

Облаштувати додаткові душові 

кімнати в гуртожитках № 9, 10, 

11  

Протягом 

року 

Завершити будівництво нових 

будиночків відпочинку в СОТ 

«Академічний» 

Протягом 

року 

Капітально відремонтувати 

МЗК навчальних корпусів № 8, 

12 

Протягом 

року 

Капітально відремонтувати 

вестибюль і коридори 1-го та 2-

го поверхів навчального 

корпусу № 11 

Протягом 

року 

Завершити заміну вікон на всіх 

об’єктах університету 

Протягом 

року 

Проводити роботу з 

будівництва житлових будинків 

на основі дольової участі НПП 

по вул. Генерала Родимцева, 9а 

та с. Новосілки 

Протягом 

року 

Розпочати роботу з будівництва 

студентського гуртожитку по 

вул. Блакитного, 8а 

Протягом 

року 

Завершити утеплення 

гуртожитку № 7 

Протягом 

року 

Капітально відремонтувати 

покриття коридорів 2-4 

поверхів  гуртожитку № 4 

Протягом 

року 

Провести реконструкцію 

індивідуальних теплових 

пунктів в гуртожитках № 2, 3, 

5, 6, 7, 8 та навчального 

корпусу № 7 

Протягом 

року 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  

ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 

6.1. Провести заходи з 

нагоди 123-ої річниці 

з Дня заснування 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.М., 

директори ННІ, 

Організація та проведення свята 

«День НУБіП України» у 

останню п’ятницю травня та 

Травень 

2021 р. 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

університету  декани факультетів «День факультету, ННІ» у 

третю п’ятницю травня із 

залученням студентів, 

аспірантів, НПП, роботодавців, 

випускників 

6.2. Дотримуватись 

нормативно-право-

вих актів з протидії і 

запобігання корупції 

та недопущення 

нестатутних відносин 

в університетському 

середовищі 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Котух К.А., 
Михайліченко М.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів  

 

Виконувати вимоги «Анти-

корупційної програми НУБІП 

України»… 

Проводити анонімні анкету-

вання «Чи задоволений я нав-

чанням в університеті», соціо-

логічні опитування «Викладач 

очима студентів», комплексні 

тестування знань студентів. 

Результати заслуховувати на 

засіданні ректорату, вченій раді 

університету та факультетів. 

Забезпечити функціонування 

університетської «Гарячої 

телефонної лінії», «Телефону 

довіри», електронної «Пошти 

студентської довіри» 

Протягом 

року 

6.3 Вшановувати 

видатних освітян  та 

науковців 

Університету 

 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Барановська О.Д., 

Ржевський Г.М. 

Висвітлення інформації про 

видатних освітян і науковців 

Університету та їх здобутки в 

медіа, статтях у профільних 

журналах. 

Вшанування видатних освітян 

та науковців на Алеї слави 

Університету. 

Подання клопотань на 

отримання Державної стипендії 

для видатних діячів освіти  

Протягом 

року 

6.4 Відзначати кращих 

співробітників 

університету 

Кадрова комісія,  

Вчена рада 

Університету 

Подання клопотань до МОН, 

Київської міської державної 

адміністрації, Голосіївської 

районної адміністрації м. Києва 

та інших організацій та установ 

про нагородження працівників 

університету нагородами 

різного рівня. 

Відзначення кращих 

працівників університету 

Подякою та Почесною 

грамотою Університету.  

Присвоєння працівникам 

Університету почесних звань 

«Заслужений працівник НУБіП 

України», «Почесний доктор 

НУБіП України», «Почесний 

професор НУБІП України», 

«Почесний працівник кафедри 

НУБіП України» 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

1 вересня 

2021 р. 

 

6.5 Виготовляти 

сувенірну продукцію 

та атрибутику 

Університету, ННІ, 

факультетів та ВП 

НУБіП України  

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Барановська О.Д.,  

Рудень Д.М., 

Ржевський Г.М., 

директори ННІ,  

Підготовка буклетів, 

проспектів.  

Виготовлення сувенірної 

продукції  

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

декани факультетів, 

директори ВП 

НУБіП України 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1. Посилити роль 

громадського 

самоврядування в 

університеті  

Ніколаєнко С.М. 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А.,  

Іщенко В.В., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Залучати до обговорення важ-

ливих питань життєдіяльності 

університету конференції 

трудових колективів, профспіл-

кові організації університету, 

організацію молодих вчених, 

інші організації  

Постійно 

7.2 Провести конкурсний 

відбір на посади 

науково-педагогічних 

працівників 

Університету  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 
Михайліченко М.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Провести конкурс на заміщення 

посад науково-педагогічних 

працівників НУБіП України 

відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», Статуту 

Університету та затвердженого 

«Порядку проведення конкурсу 

на заміщення посад НПП 

НУБіП України»  

Травень-

червень та 

листопад- 

грудень 

2021 року 

7.3 Впроваджувати 

принципи 

автономності 

університетських 

структур, 

поглиблення їх 

самостійності, 

підвищення рівня 

професійності та 

відповідальності   

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Реалізація положень Закону 

України «Про вищу освіту», 

посилення відповідальності 

колективів факультетів, ННІ, 

кафедр, відокремлених  

підрозділів. 

Підвищити роль кафедр в 

життєдіяльності університету 

Протягом 

року 

7.4 Формувати 

позитивний імідж 

університету в ЗМІ, 

суспільстві  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А.,  

декани факультетів,  

директори ННІ 

Забезпечити підвищення 

якісних і кількісних показників 

в рейтингах України та 

міжнародних рейтингах  

Постійно 

7.5. Вивчати думку 

колективу 

університету щодо 

оцінки діяльності 

ректорату, деканатів, 

дирекцій  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Регулярно звітувати перед 

трудовим колективом 

університету, вченими радами 

факультетів/ННІ про проведену 

роботу, практикувати соціальні 

дослідження щодо оцінки 

діяльності ректорату, деканатів, 

дирекцій, шляхів розвитку 

університету  

Протягом 

року  

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1 Збільшити обсяг 

надходжень коштів за 

навчання і 

проживання в 

гуртожитках 

Ткачук В.А.,  

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

директори ВП 

НУБіП України 

Збільшити надходження коштів 

за навчання за рахунок збіль-

шення контингенту студентів і 

оперативного перерахунку 

вартості контракту.  

Збільшити надходження за 

проживання в гуртожитках 

Протягом 

року 

8.2 Підвищити 

ефективність 

діяльності 

госпрозрахункових 

підрозділів 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Іщенко В.В.,  

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

декани факультетів,  

Збільшити надходження від 

госпрозрахункової діяльності 

завдяки запровадженню нових 

платних послуг і збільшенню 

доходів діючих 

госпрозрахункових підрозділів 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

директори ННІ,  

керівники 

госпрозрахункових 

підрозділів 

8.3 Удосконалити діяль-

ність навчально-

дослідних госпо-

дарств, здійснити 

заходи щодо 

прибутковості всіх 

підрозділів  

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

Туринський В.М.,  

директори НДГ 

Збільшити прибутковість 

навчально-дослідних 

господарств у тому числі, 

шляхом  проведення 

оптимізації штатних розписів 

Протягом 

року 

8.4 Економити кошти під 

час закупівель 

товарів, послуг та 

робіт 

Відповідальні 

особи відповідно до 

наказу ректора 

Продовжити реалізацію 

системи електронних публічних 

закупівель ProZorro 

Протягом 

року 

8.5 Покращити інформа-

ційне забезпечення, 

фінансового 

планування, обліку та 

контролю 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

Теплюк В.М. 

Продовжити вдосконалення 

внутрішніх процедур, методик, 

положень щодо фінансового 

планування, обліку і контролю 

Протягом 

року 

8.6 Здійснення громад-

ського контролю за 

фінансовою діяль-

ністю Університету, 

ефективністю 

розподілу та якістю 

виконання всіх статей 

кошторису 

Університету  

Ткачук В.А.,  

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

директори  ВП 

НУБіП України 

Продовжити оприлюднення на 

сайті всіх фінансових 

документів Університету. 

Заслухати фінансовий звіт на 

засіданні Вченої ради 

університету. 

Здійснення контролю за фінан-

совою діяльністю університету 

зі сторони профспілкових 

організацій та студентського 

самоврядування  

Протягом 

року 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ НАДАННЯ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ)  

СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

9.1 Колективам 

факультетів/ ННІ 

забезпечити 

отримання протягом 

року бюджетних 

призначень спеціаль-

ного фонду держав-

ного бюджету в 

розмірі, що становить 

не менше ніж 50 від-

сотків обсягу бюд-

жетних призначень, 

передбачених у 

загальному фонді для 

проведення науково-

дослідних робіт 

Отченашко В.В.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи  

Забезпечення надходжень до 

спеціального фонду 

підрозділами університету на 

рівні близько 26 млн грн за 

виконання досліджень, надання 

наукових послуг та 

провадження міжнародних 

проектів 

Протягом 

року 

9.2 Організувати на базі 

Університету прове-

дення міжнародних і 

все-українських нау-

кових конференцій з 

відповідною їх 

реєстрацією   

Отченашко В.В.,  

Мельник В.І.,  

директори НДІ,  

заступники деканів 

з наукової роботи  

Подати до МОН України 

пропозиції щодо фінансування 

проведення 15 і більше 

конференцій на базі 

університету  

Протягом 

року 

9.3 Підвищити 

публікаційну 

активність НПП 

Отченашко В.В., 

Мельник В.І., 

директори НДІ,  

Забезпечити підготовку не 

менше, ніж 500 публікацій у 

виданнях, що індексуються 

Протягом 

року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

університету  заступники деканів 

з наукової роботи 

наукометричними базами 

SCOPUS, WoS. 

Публікація статей НПП в 

університетських виданнях та 

фахових виданнях, 

затверджених МОН України  

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ 

АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

10.1 Реалізація основних 

положень Законів 

України «Про освіту» 

та «Про вищу освіту» 

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А.  

Дотримання положень Законів 

України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту» в навчально-

виховній, науковій, 

організаційній, фінансовій та 

виробничій діяльності 

Університету 

Протягом 

року 

10.2 Участь в 

удосконаленні чинної 

законодавчої та 

нормативно-правової 

бази з питань вищої 

освіти, науки, 

розвитку галузей 

АПК, 

природоохоронної 

сфери  

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Отченашко В.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Внесення пропозицій до 

нормативних актів з питань 

вищої освіти, науки, розвитку 

галузей АПК, 

природоохоронної сфери тощо. 

Участь в засіданнях комітетів 

Верховної Ради України, 

парламентських слуханнях.  

Участь НПП Університету у 

атестаційних, експертних і 

кваліфікаційних комісіях 

міністерств, відомств, 

НАЗЯВО, асоціації працівників 

аграрних навчальних закладів 

України «Украгроосвіта». 

Підготувати з громадськими 

організаціями, НААН України 

Стратегію розвитку АПК 

України, сприяти відновленню 

Міністерства сільського 

господарства. 

Брати участь в створенні прог-

рам розвитку, удосконаленні 

законодавства з різних галузей: 

лісової, харчової, ветмедицини, 

захисту довкілля і ін. 

Протягом 

року 

10.3 Продовжити активну 

співпрацю з органами 

законодавчої та 

виконавчої влади 

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А.,  

декани факультетів, 

директори ННІ 

Вирішення важливих питань 

законодавчого забезпечення 

діяльності вищої школи, 

аграрної науки в Україні та 

Університеті 

Протягом 

року 

 


