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В напрямі активізації науково-дослідної роботи та її інтеграції з 

освітньою діяльністю проведено наступну роботу: 

Створено Інтернет-сайт «Наука та інновації», на якому розміщена 

інформація щодо окремих напрямів розвитку науково-інноваційної діяльності 

університету, електронні варіанти збірників матеріалів конференцій, монографій, 

оголошення щодо наукових конференцій та багато іншої актуальної інформації 

(слайд 9). 
 

 

Слайд 9 

Проводилася відповідна робота у напрямі реалізації ключових пріоритетів 

наукової діяльності університету. Так, у квітні 2013 

року на базі університету під патронатом 

Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» 

проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Органічне виробництво і продовольча 

безпека». На конференції відбулося ознайомлення з 

результатами наукових досліджень, практичним 

досвідом та обмін думками щодо вирішення 

актуальних проблем розвитку органічного 

виробництва в Україні. Учасники конференції 

ініціювали пропозицію щодо доцільності щорічного 

проведення на базі Житомирського національного 

агроекологічного університету конференції з 

проблематики розвитку органічного виробництва. 
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Слайд 10 

На дослідному полі університету на площі 40 га навесні було посіяно 

пелюшку, восени – пшеницю та жито, насіння яких отримано в ПП «Галекс-Агро» 

на благодійній основі. 

Делегація університету відвідала Дослідний інститут органічного сільського 

господарства FiBL (Швейцарія), який наразі є найбільшим у світі дослідним 

закладом з питань органічного сільського господарства та реалізує численні 

проекти у Східній Європі, Індії, Латинській Америці та Африці, просуваючи 

розвиток органічних досліджень та послуг, а також консультаційних та 

сертифікаційних послуг (слайд 11).  

 

Слайд 11 

В рамках зустрічі було презентовано здобутки університету в галузі 

органічного сільського господарства та за результатами досягнутих 

домовленостей підготовлено спільний науковий проект. 

В напрямі розвитку альтернативної енергетики у 

2013 році було підготовлено колективну працю 

«Перспективи розвитку альтернативної енергетики на 

Поліссі України» (слайд 12), монографію «Економічні 

засади використання біомаси для енергозабезпечення 

сільських територій» (доцент Іванюк О.В.). Отримано 

патенти на корисні моделі «Мобільний брикетувальник 

біомаси», «Комбайн рослинозбиральний універсальний» 

(професор Лось Л.В.). На території університету 

встановлено комплект сонячних батарей для 

генерування електроенергії.  

Затверджено ряд тем дисертаційних робіт з 

проблематики альтернативної енергетики, закладено 

дослідні ділянки енергетичних культур на території 

Слайд 12 
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ботанічного саду університету. 

10 жовтня 2013 року відбулися урочистості з 

нагоди 80-річчя заснування Ботанічного саду 

Житомирського національного агроекологічного 

університету. В рамках заходу, зокрема, було проведено 

наукову конференцію «Ботанічні сади: проблеми 

інтродукції та збереження рослинного різноманіття», 

презентовано підготовлений науковцями університету 

путівник по ботанічному саду та ін. (слайд 13). 

 

Слайд 13 

18 жовтня 2013 року відбулася міжнародна науково-практична конференція з 

нагоди 20-річчя створення кафедри технологій переробки та якості продукції 

тваринництва «Актуальні проблеми інноваційного розвитку тваринництва». На 

конференції відбулося ознайомлення з результатами наукових досліджень, 

практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем 

інноваційного розвитку тваринництва (слайд 14).  

 

Слайд 14 

У 2013 році в університеті пройшла І Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», 

організована і проведена кафедрою правознавства з метою залучення студентів, 

магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів права і 

практикуючих юристів не лише з України, а й зарубіжжя до спільної наукової 

праці (слайд 15). 

 

Слайд 15 



 5 

У 2013 році налагоджено активну співпрацю з природним заповідником 

«Древлянський», який створений відповідно до Указу Президента України від 11 

грудня 2009 року № 1038 «Про створення природного заповідника 

«Древлянський», є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення. Заповідник розташований на території Народницького району 

Житомирської області. Заповідник є бюджетною, природоохоронною, науково-

дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, 

охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий 

режим охорони, відтворення та використання (слайд 16). 

 

Слайд 16 

До складу науково-технічної ради заповідника ввійшли ряд науковців 

університету. Підписано договір про наукове кураторство заповідника 

Житомирським національним агроекологічним університетом.  

Загалом протягом 2013 року проведено більше 60 заходів науково-

інноваційного спрямування, зокрема, крім вищезазначених, науково-практичні 

конференції «Сучасні проблеми розведення і селекції сільськогосподарських 

тварин» (22-23 травня 2013 року), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Наука, молодь, екологія - 2013» (22-23 травня 2013 року), «Генетичні ресурси 

для селекції високопродуктивних сортів картоплі з добрими смаковими якостями. 

Методологія дегустації вітчизняних і зарубіжних сортів» (28-29 березня 2013 

року) та ін.; Дев’ять Міжфакультетських конференції студентів університету; 

Чотири конференції науково-педагогічних працівників «Наукові читання – 2013» 

(14 лютого 2013 року) з виданням відповідного двотомного збірника наукових 

праць; семінари з питань розвитку підприємництва в сільській місцевості у 

районах області і на базі університету та ін. (слайд 17). 

    

Слайд 17 
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За результатами наукових досліджень студентів, магістрів в університеті 

практикується видання збірників наукових праць. За результатами таких читань у 

2013 році видано двотомне видання «Студентські наукові читання 2013» 

(слайд 18). 

     

Слайд 18 

Студенти університету продовжували брати активну участь у конкурсах 

студентських наукових робіт. Як і у 2012 році, 10 студентів стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних  

і гуманітарних наук (слайд 19). 

Слайд 19 
Студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних  і гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році 
МАЧУЛЬСЬКА Ірина Сергіївна,  

АЛЕКСІЙЧУК Світлана Вікторівна 
Мислива Тамара Миколаївна, доцент 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Марина Андріївна Котелевич Валентина Антонівна, доцент  

ЛІСОГУРСЬКА Ольга Вікторівна Кривий Михайло Миколайович , доцент  

ПИСАНЮК Руслан Васильович Несільська Лариса Василівна, доцент  

ЩЕРБАНЬ Ірина Олександрівна Яценко О.М., доцент  

ТУРОК Ірина Володимирівна 
Суліменко Лариса Антонівна, професор; 

Погосова Алла Валеріанівна, доцент 

ХОДЮК Ірина Василівна Суліменко Лариса Антонівна, професор 

БУРЯЧЕНКО Андрій Миколайович Ляшенко Руслана Дмитрівна, доцент  

ВЛАСЮК Марина Володимирівна Ляшенко Руслана Дмитрівна, доцент  

 

Продовжувалася діяльність щодо забезпечення активної участі університету у 

формуванні та реалізації політики регіонального розвитку. З цією метою, зокрема, 

колективом науковців Житомирського національного агроекологічного 

університету на виконання розпорядження голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 11.12.2013 р. № 389 «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 03.08.2012 № 282. розроблено 

Проект Концепції обласної комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2014-2020 роки. 
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Також розроблено проект Концепції розвитку підприємництва в сільській 

місцевості Житомирської області. Концепція спрямована на вирішення питань 

вдосконалення системи підтримки підприємництва та створення сприятливих 

умов для його розвитку в сільській місцевості. Для досягнення зазначених цілей 

передбачено необхідність проведення оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів, виділених на розвиток і підтримку підприємництва в сільській 

місцевості; виявлення основних факторів, що стримують розвиток малого 

підприємництва в сільській місцевості та шляхів їх подолання; вдосконалення 

державної підтримки підприємництва в сільській місцевості та ін. 

У 2013 р. заключено договорів на загальну суму 209,9 тис. грн., зокрема з 

договір № 5/13 з НТЦ «Агробіотех» НАН України і МОН на тему: «Оцінка 

радіопротекторної дії регуляторів росту на енергетичних культурах в умовах 

радіаційного забруднення» (доцент Зінченко В.О.); договір № 2/13 з ТОВ «Хаскі-

Інвест» на тему: «Науковий супровід робіт з вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах радіоактивного забруднення земель Народицького району»; 

договір № 6/13 з ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на тему: 

«Моніторинг поширення АБМ в Житомирській області, розробка прогнозів його 

чисельності та удосконалення заходів захисту» (директор НДІ регіональних 

екологічних проблем Дідух М.І.); договір № 7/13 з Департаментом екології та 

природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації на тему: 

«Біологічна індикація та моніторинг забруднення водних екосистем 

Житомирщини» (професор Романчук Л.Д.).  

Крім того, на благодійній основі отримано органічне насіння пелюшки і 

пшениці на суму близько 100 тис.грн., дизельного палива на суму 10 тис.грн. Від 

Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» отримано 10 тис.грн. на 

проведення конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». 

Надходження від діяльності аспірантури і докторантури (кандидатські іспити, 

плата за навчання) склали 184,2 тис. грн. 

За окремими напрямами прогнозовані обсяги фінансових надходжень не 

були отримані. Так, Мінагрополітики України не було профінансовано другий 

етап виконання держбюджетної НДР за темою «Впровадження енергозберігаючих 

технологій та систем енергозабезпечення на основі місцевих відновлювальних 

енергоресурсів у сільськогосподарському виробництві зони Полісся» 

(100 тис.грн.). Також внаслідок недовиконання обласного бюджету не було 

профінансовано 530 тис.грн. на виконання університетом ряду заходів 

Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки. 

Таким чином, загальний обсяг недоотриманих фінансових ресурсів склав 630 

тис.грн. 

Іншими проблемами наукової діяльності, які потребують посилення 

уваги до їх вирішення, є створення та розвиток інфраструктури підтримки 

інноваційної діяльності (наукових лабораторій, експериментальних 

проблемних груп) для забезпечення ефективного партнерства 

університетської науки і бізнесу. Активізації потребує діяльність щодо 
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формування портфеля договірних замовлень на дослідження, а також 

трансферу наукових результатів у навчальний процес і професійне 

середовище. Недостатньо ефективно функціонує в університету система 

пошуку талановитої студентської молоді, Студентське наукове 

товариство. Значна кількість науково-педагогічних працівників не 

займаються науковою роботою або ж така робота носить формальний 

характер. 

З метою реалізації на території Житомирщини основних положень Стратегії 

соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне село» активізовано 

діяльність Поліського навчально-практичного центру розвитку сільських 

територій, створеного на базі Житомирського національного агроекологічного 

університету. Діяльність Центру була спрямована на підвищення рівня зайнятості 

та доходів населення сільських громад за рахунок розвитку приватної ініціативи, 

підприємництва, ринкової інфраструктури; збільшення виробництва 

конкурентоспроможної продукції, підвищення рівня спроможності жителів 

сільських громад у вирішенні соціально-економічних проблем села.  

З метою посилення результативності діяльності університету щодо розвитку 

сільських територій було підписано відповідну угоду з Житомирською обласною 

радою В рамках виконання вказаної угоди та з метою активізації на території 

Житомирщини виконання положень стратегічної ініціативи «Рідне село» 

протягом жовтня-грудня 2013 року було проведено семінари з головами сільських 

та селищних рад у районах області, в яких взяли участь більше 600 осіб. 

Під час семінарів голови сільських і селищних рад отримали інформаційні 

буклети, в яких міститься інформація щодо діяльності Центру та контактні дані 

працівників університету, звернувшись до яких, вони можуть отримати необхідну 

інформацію та консультації (слайд 20). 
 

   
 

   

Слайд 20 
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Також проведено 9 семінарів з проблематики розвитку підприємництва на 

базі Житомирського національного агроекологічного університету. На них 

розглядалися питання щодо започаткування та ведення власної справи, 

застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації 

регуляторної політики. Участь у семінарах взяли близько 270 студентів 

університету, підприємців та фізичних осіб, що бажають започаткувати власну 

справу, представники громадських об’єднань підприємців (слайд 21). 
 

  
 

 

Слайд 21 

В рамках діяльності Центру у 2013 році було 

розроблено та видано довідник «Підприємництво у 

сільській місцевості» та його електронна версія на CD-

диску (доценти Скидан О.В., Ковальчук О.Д., старший 

викладач Яневський В.Л.).  

В рамках діяльності Центру розроблено проект 

концепції розвитку підприємництва в сільській місцевості 

Житомирської області. Концепція спрямована на вирішення 

питань вдосконалення системи підтримки підприємництва 

та створення сприятливих умов для його розвитку в 

сільській місцевості.  
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29 березня 2013 року в університеті відбулася нарада-семінар “Соціально 

спрямовані дорадчі послуги сільськогосподарським товаровиробникам та органам 

місцевого самоврядування” (слайд 22). 

  

Слайд 22 

В роботі круглого столу також взяли участь представники дорадчих служб 

Рівненської та Житомирської областей, сільські та селищні голови, фахівці 

Інституту післядипломної освіти та дорадництва ЖНАЕУ. На нараді були 

обговорені питання стану, перспектив розвитку дорадчих служб регіону та шляхи 

покращення соціально-спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарським 

товаровиробникам і органам місцевого самоврядування. 

Актуальні питання розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації в Україні, яка є основною 

складовою стратегічної ініціативи «Рідне село», у 

Житомирському агроекологічному університеті уже другий 

рік поспіль обговорюються на науково-практичних 

конференціях. «Кооперативні читання: 2013 рік» – таку 

назву отримала Всеукраїнська науково-практична 

конференція, яку 5 квітня 2013 року було презентовано 

плеядою науковців послідовників ідеї кооперації. 

Конференція отримала підтримку з боку обласної 

адміністрації та керівників функціонуючих обслуговуючих 

кооперативів (слайд 23).  
 

 
 

Слайд 23 
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Досягненням університету щодо 

розвитку кооперації стало також те, що 

студент університету Володимир 

Литвинчук став переможцем першого 

конкурсу бізнес-планів зі створення 

обслуговуючого кооперативу (науковий 

керівник – доцент Швець Т.В.). Загалом 

у конкурсі взяло участь понад 100 

студентів аграрних ВНЗ, які 

представили проекти розвитку 

кооперативів у різних регіонах України. 

Переможців особисто нагородив 

Міністр аграрної політики та 

продовольства. 

Висвітлення діяльності Центру проводилися у вигляді публікацій у 

друкованих та електронних засобах масової інформації, розповсюдження 

довідника «Підприємництво у сільській місцевості» та CD-диску з його 

електронною версією (слайд 24).  

  

Слайд 24 

 

Протягом 2013 року науково-педагогічними працівниками Житомирського 

національного агроекологічного університету отримано 16 патентів на винаходи 

та корисні моделі (слайд 25).  

Діяльність аспірантури і докторантури у 2013 році. Одним з пріоритетних 

напрямків наукової діяльності університету є підготовка висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через аспірантуру і докторантуру.  

На даний час підготовка аспірантів проводиться в шести галузях наук 

(біологічні, технічні, сільськогосподарські, економічні, ветеринарні, психологічні) 

з шістнадцяти спеціальностей, з яких чотирнадцять відкриті на постійній основі 

та для двох спеціальностей наданий дозвіл на разовий набір аспірантів у 2011 році 
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(рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 р.). 

 

Слайд 25 
Список патентів на винаходи та корисні моделі, отримані науково-педагогічними 

працівниками Житомирського національного агроекологічного університету у 2013 році 

 ПІБ Назва 

1.  Стельмах В.М. 
Підкопуючий пристрій коренезбиральної 

машини 

2.  
Іванцов В.В., Рогаль О.К., Лось Л.В.,  

Скидан О.В. 
Мобільний брикетувальник біомаси 

3.  

Рижук С.М., Сухораба В.П., Лось Л.В., 

Малиновський А.С., Кухарець С.М.,  

Муляр О.Д., Голубенко А.А.,  

Микитюк В.М., Кулик А.Є. 

Комбайн рослинозбиральний універсальний 

4.  
Лапа С.В., Положенець В.М., Шевчук 

І.В., Авдєєва Л.В. 

Композиція для захисту рослин 

фітопатогенної мікрофлори 

5.  Грудовий Р.С. Тихохідний гвинтовий змішувач 

6.  
Грабар І.Г., Бушма С.В., Коновалов 

О.В., Водяницький Г.П. 
Біметалевий датчик температури 

7.  Лось Л.В. Лопата лося 

8.  
Дячун А.Є., Лобачівський Р.О.,  

Грудовий Р.С., Кучвара І.М. 
Стенд для дослідження гвинтового конвеєра 

9.  Гевко І.Б., Дячун А.Є., Грудовий Р.С. 
Енергоощадний гвинтовий еліптичний 

змішувач 

10.  
Дячун А.Є., Грудовий Р.С., 

Рогатинська Л.Р. 

Стенд для дослідження гвинтових конвеєрів з 

обертовими кожухами 

11.  
Талько В.Т., Шевчук І.А., 

Шевченко В.Б. 

Спосіб переробки пульпи від каменеобробної 

промисловості з відновленням її родючості. 

12.  
Борисевич Б.В., Горальський Л.Г.,  

Лісова В.В. 
Спосіб окремого виявлення ДНК і РНК 

13.  Дячун А.Є., Грудовий Р.С. Гвинтовий конвеєр з обертовим кожухом 

14.  
Стельмах В.М., Островський А.Ю., 

Васильчук Н.С., Богатирчук О.В.,  

Лазурін В.В., Володін Є.А. 

Пристрій для зняття зернової плівки з зерна, 

шліфування і полірування крупи 

15.  
Горальський Л.П., Сокульський І.М., 

Гуральська С.В., Колеснік Н.Л. 

Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для 

виявлення нуклеїнових кислот 

16.  Нікітін О.А., Нікітіна Ю.О. 

Лікарська композиція «Багісепт» у формі 

розчину для антисептичної обробки поверхонь 

ран, слизових оболонок, шкіри та шерстного 

покриву тварин 

У 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України від 02.04.2013 р. університету розширили перелік наукових 

спеціальностей для підготовки докторантів зі спеціальності 16.00.02 – патологія, 

онкологія і морфологія тварин та аспірантів зі спеціальності 16.00.03 – 

ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. 

Станом на 01 січня 2014 року в аспірантурі навчається 124 аспіранта, з яких 

79 чол. навчаються з відривом від виробництва, а 45 – без відриву від 

виробництва. На даний час сім докторантів проходять підготовку зі 
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спеціальностей 08.00.03 – економіка  та управління національним господарством, 

08.00.04 – економіка  та управління підприємствами та 16.00.02 – патологія, 

онкологія і морфологія тварин. 

У 2013 році до аспірантури прийняли 30 аспірантів, в тому числі 21 чол. на 

денну форму навчання. Випуск аспірантів у 2013 р. склав 39 чол., з яких 30 

навчалися з відривом від виробництва. До докторантури у 2013 р. прийняли 4 

співробітника університету та 2 чол. завершили навчання у докторантурі. 

Протягом 2013 році два співробітника університету захистили докторські 

дисертаційні роботи та у 33 чол. відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, з яких 31 чол. були аспірантами університету, 

2 чол. – здобувачами. 


