
НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖНАЕУ У 2014 РОЦІ 

 

Протягом 2014 року проводилася робота, спрямована на подальший розвиток 

науково-інноваційної діяльності в університету. 

Зокрема, протягом січня-лютого 2014 року в університеті відбулися конференція 

науково-педагогічних працівників 4 Науково-інноваційних інститутів. За підсумками 

конференцій підготовлено 3-х томне видання «Наукові читання – 2014». 

 

 
 

Також за цей період проведено ряд науково-практичних конференцій. Зокрема, 23 

січня проведена Інтернет-конференція «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних 

концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю 

підприємства». 

27–29 березня 2014 року в університеті відбулась Всеукраїнська науково-

практична конференція «Кооперативні читання: 2014 рік». У роботі конференції 

взяли участь: наукові співробітники ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», ННЦ «Інститут аграрної економіки», керівник напряму «Розвиток ринкової 

інфраструктури» проекту Агроінвест (USAID), представники Союзу 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Житомирської обласної 

державної адміністрації, Головного управління агропромислового розвитку Житомирської 

облдержадміністрації,сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області, 

науковці з різних науково-дослідних та освітніх установ України. 

 

     
 



Основою для успішного вирішення зазначених завдань є подальше вдосконалення 

законодавчого забезпечення діяльності кооперації, активне здійснення просвітницької 

роботи та інформаційно-консультаційного забезпечення серед сільського населення, 

модернізація аграрної освіти у руслі кооперативних процесів. Ці заходи мають 

відображати державну політику в аграрному секторі економіки, спрямовану на досягнення 

сталого розвитку сільських територій. 

10 квітня 2014 року в університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична 

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

правової держави, утвердження принципів законності та гуманізму є пріоритетним 

завданням  на сучасному етапі розвитку суспільства. На тлі останніх соціально-

політичних подій в Україні обрана тема конференції є як ніколи актуальною. Тематика 

конференції торкнулася широкого спектра державно-правових проблем.  

Організатори та учасники конференції визнали високий рівень поданих матеріалів 

та зроблених доповідей. Відзначено перспективи впровадження наукових результатів у 

навчальний процес, правотворчу і правозастосовну практику, акцентовано увагу 

доповідачів на доцільності продовження досліджень над обраними тематиками. 

   
 

17 – 18 квітня 2014 року в університеті відбулась Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми екології та лісовпорядкування». 

 

 
 

В роботі конференції взяли участь перший заступник начальника Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства Зарічний В.Г., заступник 

директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної 

державної адміністрації Сіренький С.П. 

Учасники конференції обговорили актуальні проблеми пов’язані з охороною та 

раціональним використанням лісових ресурсів, стійкістю екологічних систем, 

економічною оцінкою лісових ресурсів, роллю заповідників у збереженні біорізноманіття, 

раціональним природокористуванням та системою заходів з охорони природи і 

підвищення продуктивності, збереження біорізноманіття в умовах урбанізації. 

24-25 квітня 2014 року в університеті під патронатом Президентського фонду 

Леоніда Кучми «Україна» було проведено ІІ 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.  

 
 

Участь в роботі конференції прийняли більше 

150 науковців, аграрних товаровиробників, представників торговельних компаній, 

громадських організацій, які займаються питаннями розвитку виробництва, 

функціонування ринку органічної продукції, здорового харчування.   

На пленарному засіданні виступили голова правління Федерації органічного руху 

України Милованов Є.В.; директор Асоціації «Україна Схід Органік» Шедєй Л.О.; 

координатор програми «Природне землеробство України» Лазаренко І.І.; менеджери 

Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» Прокопчук 

Наталія та Кравченко Анатолій; менеджер IBCentre Артемчик Тетяна; директори ПП 

«Галекс-Агро» Ющенко О.М., ТОВ «Полісся-Інвест» Білицький А.В.; завідувач сектору 

економічного аналізу та оперативної інформації Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного 

Полісся НААНУ Соколова А.О.; завідувач відділу обробітку ґрунту і боротьби з 

бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН» Гаврилов С.О.; к. с.-г. н., доцент кафедри 

рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету Пую В.Л. та ін. 

В рамках конференції проведено виставку органічної продукції, біопрепаратів, 

наукової та довідкової літератури з проблематики органічного виробництва. Також 

відбулася поїздка до ТОВ «Полісся-Інвест» (c. Дашинка Володарськo-Волинського району 

Житомирської області), яке є сертифікованим виробником органічної продукції. 

22–23 травня 2014 року в університеті відбувся З’їзд молодих екологів та 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Молодь. Екологія - 2014». 

З метою успішного вирішення 

екологічних питань, реалізації новітніх 

розробок України і зарубіжжя 

учасниками Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Наука. 

Молодь. Екологія - 2014» було 

винесено резолюцію за підсумками 

спільної співпраці. Наукове і практичне 

значення проведеної конференції 

підтверджується цінними 

рекомендаціями науковців, дослідників 

і спеціалістів-практиків щодо пошуку 

оптимальних шляхів вирішення 

нагальних екологічних проблем та можливістю сумісної роботи в даному напрямку. 

Мета конференції привернення уваги громадськості до сучасного стану і 

перспектив формування екологічної культури як складової системи національного і 



громадського виховання усіх верств населення. Обговорення питань розвитку системи 

екологічної освіти для гармонійного еколого-збалансованого розвитку відповідно до 

вимог часу. 

Між присутніми відбувся плідний обмін 

думками про проблеми і перспективи в сфері 

екологічної освіти, кінцева мета якої — 

формування у людини екокультури, 

природоохоронної соціологічно-психологічної і 

світоглядної установки, побудження її до 

активної участі в екологічному відродженні 

нашої держави, в діях, сприяючих органічному 

включенню країни в перехід до формування 

ноосферного світогляду населення. 

29-30 травня 2014 року в університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Екологічний моніторинг та ресурсозберігаючі технології в системі 

захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів». 

 
 

Також в університеті проходить підготовка до заходів, запланованих на жовтень-

листопад 2014 р., а саме: 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фінансова 

політика в аграрному секторі економіки» (16-18 жовтня 2014 року). 

 XV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

землеробської механіки» (16-19 жовтня 2014 року). 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і актуальні 

проблеми відтворення тварин» (23-24 жовтня 2014 року). 
Студенти університету продовжували брати активну участь у конкурсах 

студентських наукових робіт. У 2014 році, як і у 2012 та 2013 роках, 10 студентів 

університету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і гуманітарних наук 

Таблиця 

Студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році 

ПІБ студента  ПІБ наукового керівника 

САВЧЕНКО Олена Ігорівна  

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, ОКР «Магістр» 

ІВАНОВ Ігор Анатолійович 

Доцент кафедра розведення, генетики 

тварин та біотехнології 

ПАНЧИШИН Юлія Олегівна 

Агрономія, ОКР «Магістр» (випуск 2014р.) 

МОЙСІЄНКО Віра Василівна 

Завідувач кафедри рослинництва, д.с.-

г.н., професор 



ПАЛАМАРЧУК Олександр Вікторович 

Процеси машин і обладнання АПВ, 4 курс ОКР 

«Бакалавр» 

ГРУДОВИЙ Роман Сергійович 

Старший викладач кафедри процесів, 

машин і обладнання 

КРИВОБОЧЕК Микола Миколайович 

Процеси машин і обладнання АПВ, 3 курс ОКР 

«Бакалавр» 

БОРАК Костянтин Вікторович 

Кандидат технічних наук 

ТАРТАКІВСЬКИЙ Олексій Васильович 

Економіка підприємства, ОКР «Спеціаліст»  

(випуск 2014р.) 

ТКАЧУК Василь Іванович 

Завідувач кафедри економіки 

підприємства, д.е.н., професор 

Мілевська Марина Валентинівна 

Облік і аудит, ОКР «Магістр» 

ЯРМОЛЮК Олена Феліксівна 

Доцент кафедра бухгалтерського 

обліку 

ВОЙТЮК Ілля Олегович 

Облік і аудит,  

ОКР «Магістр» 

СУЛІМЕНКО Лариса Антонівна 

Професор кафедри бухобліку 

ПОГОСОВА Алла Валеріанівна 

Доцент кафедри бухобліку 

СКОРБІЛЬНА Олена Олегівна 

Екологія, ОНС та збалансованого 

природокористування, ОКР «Магістр» 

ГОРОБЕЦЬ Ольга Вікторівна 

Доцент, кандидат економічних наук 

КОВАЛЬСЬКА Яна Вікторівна 

Правознавство, ОКР «Бакалавр»  

БОНДАРЧУК Наталія Валеріївна 

Доцент кафедри правознавства 

СПАСОВСЬКА Юлія Віталіївна 

Правознавство, 3 курс 

ЛЯШЕНКО Руслана Дмитрівна 

В.о. завідувач кафедри правознавства, 

доцент 

 

За підсумками наукової роботи студентів у 2013 році на початку 2014 року було 

підготовлено 4-х томне видання «Студентські наукові читання». 

 
 



Станом на 15.10.2014р. заключено договорів на загальну суму 631,0 тис. грн., 

зокрема договір № 1 з ТОВ «Чуднів-Агро-1» на тему: «Грунтово-агрохімічні обстеження 

сільськогосподарських угідь площею 900 га» (директор НДІ регіональних екологічних 

проблем Дідух М. І.); договір № 2/14 з Департаментом екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації на тему: «Розробка обласної комплексної 

програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 

2014-2017рр.» (професор Романчук Л. Д.); договір № 2 з СТОВ «Урожай» на тему: 

«Грунтово-агрохімічні обстеження сільськогосподарських угідь площею 1600 га» 

(директор НДІ регіональних екологічних проблем Дідух М. І.); договір № 1/14 з 

Департаментом екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації на тему: «Біологічна індикація та фіто меліорація водних екосистем 

Житомирщини» (професор Романчук Л.Д.). 

У 2014р. науковцями університету було підготовлено та видано ряд наукових 

монографій з актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, сільських 

територій, екологічних проблем. 

 

    
 

В умовах складної ситуації на Сході країни колектив університету долучився до 

справи підтримки української армії. З цією метою 21 вересня 2014 р проведено благодійну 

акцію «Героям слава!», в рамках якої було зібрано 25,6 тис. грн. Зібрані кошти витрачено 

на: 

– матеріальну допомогу чотирьом важкопораненим у зоні проведення АТО (20000 

грн, по 5000 грн. кожному пораненому); 

– придбання ліків військовослужбовцям 95 окремої аеромобільної бригади та 10 

батальйону територіальної оборони Житомирської області, які наразі перебувають у зоні 

проведення АТО (на суму 5,6 тис.грн закуплено медичні препарати та інструменти, а 

саме: ручки та леза для скальпеля, Ампіцилін, Парацетамол, Амізон, Вітамін С, Німесил, 

Грипго, Лоратадін, Лідокаїн, Новокаїн). 

Загалом у 2014 році студентами та співробітниками університету для потреб 

української армії зібрано понад 60 тис.грн. коштів. Також з ініціативи студентів та 

співробітників в університеті створено Центр благодійної допомоги та волонтерства 

«Допоможемо разом !» 
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