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ВСТУП 
 

Протягом звітного періоду Білоцерківський національний аграрний 

університет здійснював свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, інших нормативно-правових актів України та статуту університету. 

Основними напрямами діяльності університету є: 

– підготовка відповідно до державних стандартів вищої освіти фахівців різ-

них освітньо-кваліфікаційних рівнів для агропромислового комплексу, державної 

служби та інших галузей народного господарства України; 

– участь у розробці державних та галузевих стандартів вищої освіти; 

–  навчально-методичне забезпечення фахової підготовки студентів; 

– підвищення рівня педагогічної майстерності педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

– здійснення аналітико-прогностичної діяльності щодо можливості розши-

рення діапазону напрямів фахової підготовки студентів, її кадрового забезпечен-

ня залежно від вимог ринку, демографічної, соціально-економічної ситуації; 

– профорієнтаційна робота серед учнівської молоді та студентів вищих на-

вчальних закладів 1-2 рівнів акредитації; 

– підготовка абітурієнтів до вступу в університет через факультет довузівсь-

кої підготовки; 

– координація освітньої діяльності вищих навчальних закладів 1–4 рівнів 

акредитації регіонального університетського центру; 

– стажування, підвищення кваліфікації фахівців аграрного сектору України, 

а також іноземних громадян; 

– надання послуг громадянам з отримання другої вищої освіти; 

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; 

– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень; 

– дорадництво та консультативна діяльність; 

– міжнародна діяльність щодо створення умов для мобільності студентів на 

європейському освітньому просторі, стажування науково-педагогічних працівни-

ків, акредитації університету та факультетів міжнародними освітньо-науковими 

організаціями; 

– інформаційно-видавнича діяльність; 

– виробнича діяльність з метою практичної підготовки студентів технологіч-

них спеціальностей, проведення прикладних наукових досліджень; 

– оздоровлення педагогічних та науково-педагогічних працівників, студен-

тів, зміцнення соціальної сфери, створення умов для формування здорового спо-

собу життя студентської молоді; 
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– надання платних послуг та інші доцільні види діяльності, що не супере-

чать законодавству України. 

За звітний період здійснено вагомі позитивні зрушення за всіма напрямами 

навчальної, навчально-виховної, науково-дослідницької, соціальної та культурно-

просвітницької діяльності, що свідчить про наше прагнення створити сучасний 

університет європейського типу і підтверджує, що БНАУ є сьогодні провідним 

аграрним закладом України. В університеті забезпечується інтеграція 

навчального процесу і наукових досліджень, єдність змісту освіти і програми 

наукової діяльності, гуманізація освіти і науки. 

Працює університетський регіональний центр, філії кафедр на виробництві. 

Входження до міжнародної освітньої спільноти розширюється за рахунок 

співробітництва з провідними університетами світу, міжнародного обміну, участі у 

виконанні міжнародних наукових та освітніх грантів. 

Протягом звітного періоду виконувалося державне замовлення на підготовку 

фахівців аграрного профілю, велася наполеглива робота з удосконалення 

освітнього процесу, підвищення якості навчання. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» були удосконалені всі 

навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Було суттєво 

вдосконалено нормативні засади освітньо-виховного процесу, введено в дію 

елементи кредитно-модульної системи в організації освітнього процесу. 

На базі університету постійно проводились міжнародні, державні та 

регіональні конференції з найактуальніших проблем сільськогосподарського 

виробництва. 

Плідно працювала аспірантура та докторантура з підготовки кадрів вищої 

кваліфікації.  

Учені університету ефективно проводять фундаментальні та прикладні 

дослідження з актуальних проблем аграрної науки. Результати наукових 

досліджень активно впроваджуються у виробництво за госпдоговорами. 

В університеті значна увага приділяється студентській науці, науковим 

конференціям та олімпіадам студентів. Зросла кількість студентських наукових 

публікацій. 

Значна увага приділяється видавничій діяльності, зокрема виданню наукової, 

науково-методичної і навчальної літератури та наукових праць учених 

університету. 

Учені університету активно займаються винахідницькою діяльністю.  

Міжнародна діяльність університету спрямована на пошук, інформування, 

технічну та консультаційну підтримку програм обміну, які фінансують міжнародні 

фонди. Студенти та викладачі в 2015 р. брали участь у таких програмах 

стажування та навчання: Fulbright, Tempus, ISFRADA, Amitie sans Frontiers, 

APOLLO, DAAD та інших. 94 студенти пройшли практику, а 11 викладачів та 

науковців стажувалися за кордоном та брали участь у міжнародних наукових та 
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освітянських форумах. Також укладено угоди про співпрацю з університетом 

прикладних наук м. Дронтен (Нідерланди), Політехнічним університетом Шу-Де 

(Тайвань) та пролонговано – з Федерацією «Обміни Франція-Україна».  

Запорукою високої професійної підготовки студента є тісний зв’язок навчання 

і практики. І тут дуже важливу роль відіграє наш навчально-науково-дослідний 

центр, де студенти в умовах виробництва опановують новітні технології в 

рослинництві та тваринництві. 

Особливо хотілось би наголосити, що виробнича діяльність ННДЦ – це те 

джерело надходження коштів, без якого у цей неймовірно скрутний час наш 

університет не зміг би вижити і повноцінно працювати. Ті величезні зусилля, яких 

докладають і працівники ННДЦ, і викладачі технологічних факультетів, і студенти, 

виправдовуються успішними результатами.  

Значна увага приділяється профорієнтаційній та виставковій діяльності.  

Аналізуючи діяльність усіх структурних підрозділів університету, можна з 

упевненістю твердити, що звітний період для нас був успішним. В університеті 

злагоджений, високоінтелектуальний, працездатний колектив, який щиро 

зацікавлений у своїй справі, і йому під силу вирішення будь-яких освітніх завдань. 

Втілюючи в життя ініційоване Президентом України реформування освітньої 

діяльності та вирішуючи завдання, поставлені Законом України "Про вищу освіту", 

університет уже сьогодні готує конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на 

ринку праці. 

 

 

1. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Структурними підрозділами університету є: 6 факультетів (агробіо-

технологічний, біолого-технологічний, ветеринарної медицини, екологічний, 

економічний, права та лінгвістики), а також факультети підвищення кваліфікації і 

другої вищої освіти, 46 кафедр. 

До складу регіонального університетського центру входять: Білоцерківський 

технолого-економічний коледж, Козелецький, Золотоніський, Компаніївський, 

Тульчинський технікуми ветеринарної медицини, Олександрійський технікум з 

навчально-дослідним господарством, Бобринецький технікум ім. В. Порика, 

Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого. 

У складі університету: навчально-науковий інститут економіки і бізнесу, 

Наукова бібліотека, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів 

ветеринарної медицини, Науково-дослідні інститути (5), Інститут Європейської 

інтеграції; редакційно-видавничий відділ та сектор оперативної поліграфії; 

ресурсні центри факультетів – економічного, права та лінгвістики, 

агробіотехнологічного, екологічного; відділ науково-дослідної та інноваційної 

діяльності; адміністративно-господарча частина; відділ навчально-методичної та 
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виховної роботи; відділ кадрів; відділ фінансово-економічної діяльності; відділ 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, роботи з іноземними 

студентами; відділ довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи; відділ 

документообігу та діловодства; відділ медіа та інформаційних ресурсів і 

технологій; відділ аспірантури та докторантури; біологічний стаціонар, навчально-

дослідне поле, навчально-дослідне лісове господарство, науково-дослідні 

лабораторії (міжфакультетські, міжкафедральні, проблемні) навчально-науково-

дослідний центр, навчально-методичний центр довузівської підготовки, роботи з 

абітурієнтами та працевлаштування; музей; відділ громадського харчування 

(їдальні, буфети); юридичний відділ; підрозділи, які забезпечують навчально-

виховний процес і наукову діяльність; адміністративні та господарські підрозділи, 

що вирішують соціально-побутові питання тощо. 

При університеті на базі ННДЦ функціонує регіональний навчально-

практичний центр з практичної підготовки студентів, які поглиблюють зв’язки 

науки з виробництвом і надають можливість практики на виробництві студентам і 

аспірантам. 

Регіональний університетський центр координує діяльність вищих закладів 

освіти щодо запровадження ступеневої системи освіти, узагальнення і розпов-

сюдження кращого вітчизняного та світового освітнього досвіду, організаційно-

методичного забезпечення навчання, розроблення та впровадження нових 

технологій навчання. В рамках центру з вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 

акредитації укладені угоди про співпрацю, що дає право випускникам цих закладів, 

які здобули ОКР "Молодшого спеціаліста" вступати на навчання за ОПП "Бакалавр" 

до Білоцерківського національного аграрного університету на конкурсній основі на 

підставі результатів фахових вступних випробувань за умови навчання за 

інтегрованими навчальними планами. 

 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСИЛИСЯ НА РОЗГЛЯД 

ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

1. Підсумки діяльності університету в 2014 році та основні напрями 

діяльності на 2015 рік. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

2. Основні фінансово-економічні показники діяльності університету в 2014 році. 

Доповідач: головний бухгалтер Лозіцький А.А. 

3. Результати здачі зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014–2015 нав-

чального року. 

Доповідачі: декани факультетів,  

начальник відділу навчально-методичної та виховної роботи Хахула Л.П. 

Відповідальний: перший проректор Новак В.П. 
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4. Внесення змін до статуту університету. 

Доповідач: начальник юридичного відділу Яцюк Я.Ф. 

5. Про гарантії науково-педагогічним працівникам університету. 

Доповідач: головний бухгалтер Лозіцький А.А. 

6. Обговорення проекту плану роботи Вченої ради на 2015 рік. 

Доповідач: заступник голови Вченої ради Новак В.П. 

7. Про відрахування з аспірантури за державним замовленням. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

8. Рекомендування кандидатур на призначення іменних академічних 

стипендій студентам університету на ІІ семестр 2014–2015 навчального року. 

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

декан екологічного факультету Мельниченко О.М., 

декан економічного факультету Паска І.М., 

декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

9. Обговорення заходів щодо імплементації положень Закону України «Про 

вищу освіту». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

10. Стан підготовки та перспективи захисту докторських і кандидатських 

дисертацій у 2015 році. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

11. Робота дослідного поля університету: звіт за 2014 рік та перспективи 

розвитку на 2015 рік. 

Доповідачі: проректор з наукової та інноваційної д -і Сахнюк В.В., 

декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С. 

12. Розгляд і затвердження кошторису для фінансування студентського 

самоврядування на 2015 рік. 

Доповідач: головний бухгалтер університету Лозіцький А.А 

13. Про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного 

університету «За мудрість, гідність, самовідданість». 

Доповідач: голова профспілкового комітету університету Недашківський В.М. 

14. Різне: 

– рекомендування навчальної літератури на отримання грифу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України та до видання. 

Доповідач: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С. 

15. Розгляд та затвердження Положень «Про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії у Білоцерківському НАУ» та «Про 

диплом з відзнакою у Білоцерківському НАУ». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

16. Присвоєння вчених звань. 

Доповідачі: декани факультетів 

17. Затвердження матеріалів атестаційної справи щодо ліцензування 

діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти «Підготовка до вступу у 
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вищі навчальні заклади громадян України» на базі Технолого-економічного 

коледжу Білоцерківського НАУ. 

Доповідач: директор Технолого-економічного коледжу Лендрик Л.П. 

18. Затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо ліцензування 

діяльності з надання освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина» на базі Компаніївського 

технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Доповідач: заступник директора Компаніївського технікуму ветеринарної 

медицини Кондратюк В.О. 

19. Про внесення до переліку видів навчальних занять визначених ст. 49 і 50 

Закону України «Про вищу освіту» навчальної практики та модульного контролю 

знань студентів. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

20. Про створення навчально-науково-дослідних лабораторій на базі ННДЦ 

університету. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

21. Представлення наукових праць на здобуття Державної премії України в 

галузі науки і техніки 2015 року. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П., 

декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

22. Про продовження навчання в стаціонарній аспірантурі за державним 

замовленням. 

Доповідач: декан економічного факультету Паска І.М. 

23. Рекомендування до друку збірника наукових праць. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

24. Щодо виділення земельних ділянок під житлову забудову. 

Доповідач: проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного 

розвитку Карпенко А.М. 

25. Розгляд і затвердження рішення методичної комісії університету від 24 

березня 2015 року щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки України від 

26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 

2015-2016 навчальний рік». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

26. Затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо ліцензування діяль-

ності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки молодших спеціа-

лістів за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

на базі Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ. 

Доповідач: д-р Маслівського аграрного технікуму Коломієць В.М. 

27. Обрання на посаду декана факультету права та лінгвістики. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 
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28. Обрання на посаду завідувача кафедри. 

Доповідач: в. о. декана ф-у права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

29. Обрання на посади доцентів кафедр. 

Доповідачі: декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П., 

декан екологічного факультету Мельниченко О.М.,  

в. о. декана факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

30. Обрання на посаду старшого викладача кафедри. 

Доповідач: в. о. декана ф-у права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

31. Про продовження терміну навчання в стаціонарній аспірантурі за дер-

жавним замовленням. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

32. Затвердження звітів та атестація наукових робіт молодих учених – 

стипендіатів Кабінету Міністрів України.  

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

33. Розгляд та затвердження основних напрямів наукових досліджень 

університету на 2015 рік. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

34. Затвердження екзаменаційних білетів державної атестації освітніх рівнів 

«Бакалавр» і «Спеціаліст».  

Доповідачі: декан економічного факультету Паска І.М., 

декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

35. Обговорення проекту Статуту університету. 

Доповідач: начальник юридичного відділу Яцюк Я.Ф. 

36. Делегування кандидата від Асоціації аграрних навчальних закладів 

України у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

37. Особливості формування навчальних планів на 2015-2016 навчальний рік. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

38. Присвоєння вчених звань. 

Доповідач: декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

39. Про науково-практичну роботу «Трансформація аграрного сектору 

економіки до ринкових умов господарювання», представленої Національним 

науковим центром «Інститут аграрної економіки» на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки у 2015 році. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

40. Про науково-практичну роботу «Створення і впровадження сортів 

ненаркотичних конопель», представленої Дослідною станцією луб’яних культур 

Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України на здобуття 

Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року.  

Доповідач: завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур Васильківський С.П. 
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41. Розгляд і затвердження методичних вказівок з організації наскрізної 

практики здобувачів вищої освіти. 

Доповідач: керівник відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випус-

кників Ліскович В.А. 

42. Присвоєння звання Почесний професор Білоцерківського НАУ. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

43. Затвердження екзаменаційних білетів державної атестації освітніх рівнів 

«Бакалавр», «Спеціаліст».  

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С.,  

декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С. 

44. Рекомендування до друку збірників наукових праць. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

45. Внесення змін до Умов прийому на навчання до Білоцерківського 

національного аграрного університету, технікумів і коледжу Білоцерківського НАУ.  

Доповідач: начальник навчально-методичного центру довузівської 

підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П. 

46. Розгляд і затвердження Положення «Про організацію освітнього процесу 

в Білоцерківському національному аграрному університеті». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

47. Розгляд і затвердження Положення «Про ради роботодавців у 

Білоцерківському національному аграрному університеті». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

48. Розгляд і затвердження Положення «Про навчальну лабораторію у 

Білоцерківському національному аграрному університеті». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

49. Погодження внесених змін до Положення «Про студентське 

самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

50. Розгляд і затвердження Положення «Про філію кафедри генетики, се-

лекції і насінництва сільськогосподарських культур Білоцерківського національ-

ного аграрного університету при Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ре-

месла НААН України». 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

51. Присвоєння вчених звань. 

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

декан екологічного факультету Мельниченко О.М., 

декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С., 

завідувач кафедри фізичного виховання Дудник О.К. 

52. Розгляд і затвердження Положення «Про порядок проведення виборів 

ректора Білоцерківського національного аграрного університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 
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53. Розгляд і затвердження Положення «Про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Білоцерківського національного агарного 

університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

54. Розгляд і затвердження Положення «Про головну виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Білоцерківського національного агарного 

університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

55. Розгляд і затвердження Положення «Про дільничну виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Білоцерківського національного агарного університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

56. Розгляд і затвердження Положення «Про порядок обрання представників 

з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Білоцерківського 

національного аграрного університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

57. Розгляд і затвердження Положення «Про порядок обрання виборних 

представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора 

Білоцерківського національного агарного університету». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

58. Розгляд і затвердження Порядку організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Білоцерківського національного аграрного університету».  

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

59. Розгляд і затвердження Концепції діяльності Білоцерківського національ-

ного аграрного університету у сфері вищої освіти з підготовки іноземних громадян 

за акредитованими напрямами (спеціальностями). 

Доповідач: нач. відділу навчання іноземних студентів Терещук М.М. 

60. Розгляд і затвердження Положення «Про освітній процес іноземців в Бі-

лоцерківському національному аграрному університеті». 

Доповідач: нач. відділу навчання іноземних студентів Терещук М.М. 

61. Розгляд і затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і розробок університету на 2015 рік. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

62. Про науково-практичну роботу «Системи ветеринарно-зоотехнічних заходів 

при лейкозі великої рогатої худоби», представленої Національним науковим 

центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» на 

здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2015 році. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

63. Представлення кандидатур на здобуття іменних академічних стипендій 

студентам університету на 2015-2016 навчальний рік. 

Доповідачі: декани факультетів 
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64. Про результати вступної кампанії-2015 у розрізі спеціальностей (напрямів 

підготовки). 

Доповідач: начальник навчально-методичного центру довузівської 

підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П. 

65. Про готовність університету до роботи у 2015-2016 навчальному році. 

Доповідачі: перший проректор Новак В.П., 

проректор з навч.-виробничої д-і та комплексного розвитку Карпенко А.М., 

декани факультетів 

66. Про результати здачі літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014-2015 

навчального року. 

Доповідачі: перший проректор Новак В.П., 

декани факультетів 

67. Про норми навчального навантаження у 2015-2016 навчальному році. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

68. Про реорганізацію кафедр на факультетах. 

Доповідач: декан економічного факультету Паска І.М., 

69. Розгляд і затвердження переліку проектів науково-дослідних робіт 

університету, що подаються на конкурс наукових проектів Міністерства освіти і 

науки України на 2016 рік. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

70. Про представлення кандидатур на призначення стипендій міського 

голови м. Біла Церква студентам університету на 2015–2016 навчальний рік.  

Доповідач: нач. відділу навч-метод. та виховної роботи Хахула Л.П. 

71. Різне: 

– інформацією про звернення Білоцерківської міської організації ветеранів. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

72. Про створення науково-дослідних інститутів. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

73. Розгляд Положень «Про науково-дослідні інститути Білоцерківського 

національного аграрного університету». 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

74. Розгляд і затвердження Положення «Про науково-технічну раду 

Білоцерківського національного аграрного університету». 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

75. Про форми контролю успішності студентів з дисципліни «Фізичне виховання». 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

76. Затвердження звітів та атестація наукових робіт молодих учених – 

стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

77. Про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного 

університету «За мудрість, гідність, самовідданість». 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 
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78. Про наукову роботу «Біотехнологія розмноження та вирощування рослин 

Salicaceae Lindl. для енергетичних плантацій», представленої Національним 

університетом біоресурсів і природокористування на здобуття щорічної премії 

Президента України для молодих вчених у 2015 році. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

79. Рекомендування до друку збірника наукових праць. 

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

80. Про фінансовий стан університету. 

Доповідач: головний бухгалтер Лозіцький А.А. 

81. Про реконструкцію гуртожитку № 4. 

Доповідач: головний бухгалтер Лозіцький А.А. 

82. Про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного 

університету «За мудрість, гідність, самовідданість». 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

83. Рекомендування навчальної літератури до видання як навчальний посібник. 

Доповідач: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С. 

84. Різне: 

– щодо стану викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

85. Розгляд правил прийому до Білоцерківського національного аграрного 

університету у 2016 році. 

Доповідач: начальник навчально-методичного центру довузівської підго-

товки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П. 

86. Присвоєння вчених звань 

Доповідач: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С. 

87. Про обрання на посаду доцента. 

Доповідачі: декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С., 

декан екологічного факультету Мельниченко О.М., 

декан економічного факультету Паска І.М., 

декан факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

88. Про обрання на посаду старшого викладача. 

Доповідач: декан факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

89. Ознайомлення з базою Навчально-науково-дослідного центру 

університету для проведення навчальної практики студентів. 

Доповідачі: директор Навчально-науково-дослідного центру університету 

Кузьменко П.І., 

проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку 

Карпенко А.М., 

доцент кафедри технології виробництва молока та м’яса Борщ О.В. 

90. Звіт про самоаналіз діяльності та затвердження матеріалів атестаційної 

справи щодо акредитації спеціальностей освітнього рівня «Магістр» на біолого-

технологічному факультеті.  

Доповідач: декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С. 
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91. Зустріч із представником Міністерства освіти і науки України. 

Доповідач: начальник відділу роботи з керівними кадрами Міністерства 

освіти і науки України Буліменко Є. В. 

92. Про особливості вступної кампанії у 2016 році (роз’яснення). 

Доповідач: начальник навчально-методичного центру довузівської 

підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П. 

93. Про нові напрями у роботі вищих навчальних закладів. 

Доповідач: перший проректор Новак В.П. 

94. Рекомендування до друку збірників наукових праць.  

Доповідач: проректор з наукової та інноваційної д-і Сахнюк В.В. 

95. Обрання на посади деканів біолого-технологічного та екологічного 

факультетів. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

96. Присвоєння вчених звань (професора, доцентів). 

Доповідачі: ректор Даниленко А.С., 

декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

декан факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

97. Обрання на посади завідувачів кафедр. 

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С, 

декан екологічного факультету Мельниченко О.М., 

декан економічного факультету Паска І.М., 

заступник декана факультету ветеринарної медицини Тишківський М.Я., 

декан факультету права та лінгвістики Борщовецька В.Д. 

98. Обрання на посади доцентів. 

Доповідач: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С. 

99. Рекомендування навчальної літератури до видання. 

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

заступник декана факультету вет. медицини Тишківський М.Я. 

100. Обрання на посаду директора Тульчинського технікуму ветеринарної 

медицини. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

101. Розгляд і затвердження Правил прийому на навчання до 

Білоцерківського національного аграрного університету в 2016 році. 

Доповідачі: начальник навчально-методичного центру довузівської 

підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П., 

проректор з наукової та інноваційної діяльності Сахнюк В.В. 

102. Рекомендування кандидатур на призначення іменних академічних 

стипендій студентам університету на ІІ семестр 2015–2016 навчального року.  

Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., 

декан біолого-технологічного факультету Бомко В.С, 
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декан екологічного факультету Мельниченко О.М., 

декан економічного факультету Паска І.М., 

декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

103. Про оголошення подяки. 

Доповідач: ректор Даниленко А.С. 

 

 

3. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

3.1. Нормативно-правова база організації освітнього процесу 

Протягом звітного періоду освітній процес здійснювали відповідно до Закону 

України "Про вищу освіту", Постанови Кабінету Міністрів України "Про перелік 

напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про перелік напрямків, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр" за № 1719 від 13.12.2006 р. та Тимчасового 

переліку спеціалізацій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців в аграрних вищих навчальних закладах, нормативних документів МОН 

України, зокрема "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 20.01.1998 р. за № 65 та наказу 

Мінагропрому України № 119 від 27.04.98 р. "Про впровадження ступеневої освіти 

в аграрних вищих навчальних закладах". 

Підготовку фахівців здійснювали за ступеневою системою за освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр відповідно до вимог 

Закону України « Про вищу освіту» від 1.07.2014 №1556-VII та "Положення про 

організацію освітнього процесу у вищих навчальних закладах". На основі цих 

документів розроблено і впроваджено "Положення про організацію освітнього 

процесу у БНАУ", яке адаптує і деталізує чинні нормативні документи. 

 

3.2. Навчально-матеріальна база 

Основу навчально-матеріальної бази університету складають 10 навчальних 

корпусів, що побудовані спеціально для освітнього процесу. Вони забезпечені 

всім необхідним санітарно-технічним обладнанням: централізоване опалення з 

автономними котельнями, постачання і водовідведення здійснюється відповідно 

до санітарно-технічних норм (табл. 3.1). 

База університету забезпечує проведення освітнього процесу з підготовки 

фахівців за ліцензованими спеціальностями. Загальна навчальна площа 

становить 85900,6 м2, на одного студента припадає 27,5 м2 площі. 
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Таблиця 3.1 – Показники навчально-матеріальної бази 

Показник Значення 

Загальна площа, м2 

у т. ч. навчальна, м2 

136255 

103899 

Наявність гуртожитків: 

у них місць 

8 

2395 

Площа комп’ютерних класів, м2 432 

Забезпеченість робочими комп’ютерними місцями: 

всього, штук 

у т.ч. для проведення навчальних занять 

 

1095 

894 

Наявність пунктів харчування,  

площа, м2 

кількість посадкових місць 

6 

2661 

1200 

Кількість спортивних залів, 

площа, м2 

2 

2409 

Наявність стадіону або спортивного майданчика (+/-) 
+ 

Наявність медичного пункту (+/-) 

площа, м2 

+ 

342 

Бібліотека,  

читальні зали  

у них кількість посадкових місць 

1 

11 

378 

 
Наявність аудиторного фонду (з розрахунку на одного студента денної 

форми навчання) відповідає сучасним нормативним вимогам (ДБН В.2.2-3-97 

"Будинки та споруди навчальних закладів"). 

Протягом звітного періоду було здійснено ремонт навчальних корпусів, 

продовжується реконструкція приміщень старих корпусів. Завершено будівництво 

ангара для навчальної техніки, де розміщуватимуться енергетичні мобільні 

засоби та інша сільськогосподарська техніка, яка використовується у освітньому 

процесі та частково у технологічних процесах у ННДЦ БНАУ. Крім того, для 

практичної підготовки використовуються дослідні поля та виробничі приміщення 

навчально-науково-виробничого центру університету.  

З 35 лекційних аудиторій 33 пристосовані до використання аудіо-відеотехніки 

і мультимедійних засобів. Лекційний аудиторний фонд має 4624 посадочних 

місць. Лабораторні заняття проводяться в 185 лабораторіях, які обладнані 

необхідними лабораторними засобами, інструментарієм, комп'ютерною технікою. 

Навчально-наукова лабораторія обладнана сучасною комп’ютерною 

технікою, застосування якої дозволяє ефективно проводити наукові дослідження 

з обґрунтування фінансово-економічної і технологічної системи ведення 

сільського господарства. Викладачі і студенти мають доступ до мережі 
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ІНТЕРНЕТ, що значно полегшує роботу, пов'язану з науковою діяльністю. При 

проведенні модульного контролю та іспитів застосовується комп'ютерна техніка. 

В лабораторії зосереджено всі навчально-методичні розробки з дисциплін, 

які викладаються на кафедрі. Кожна навчальна дисципліна укомплектована 

набором наочних посібників, приладів, інструментів, витратних матеріалів та 

технічних засобів навчання. При цьому, варто відзначити доцільність їх 

періодичного оновлення та доповнення сучасними зразками. 

Навчальні, допоміжні та житлові корпуси і споруди Білоцерківського НАУ 

порівняно нові та відповідають сучасним вимогам. Їх належний стан та 

збереженість підтримуються за рахунок планових поточних і капітальних 

ремонтів. В основному, існуючий фонд будівель університету та його стан 

відповідає сучасним вимогам до споруд такого призначення. 

 

3.3. Формування контингенту студентів 

Університет здійснює освітню діяльність за 14 спеціальностями: 

магістерський рівень – 14 спеціальностей, спеціаліст – 11 спеціальностей, 

бакалаврат – 14 спеціальностей (табл. 3.2–3.4). 

 

Таблиця 3.2 – Перелік спеціальностей і галузей, за якими проводиться освітня  

                         діяльність  

Галузь знань Спеціальність ДФН ЗФН Термін дії 

1 2 3 4 5 

Підготовка бакалаврів 

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 50 25 01.07.2021 

0304 Право 6.030401 Правознавство 75 75 01.07.2019 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030504 Економіка 

підприємства 
50 50 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 
6.030508 Фінанси і кредит 50 50 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 
6.030509 Облік і аудит 50 50 01.07.2021 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 150 150 01.07.2021 

0401 Природничі науки 

6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування 

50 50 01.07.2021 

0517 Харчова промисло-

вість та переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

6.051701 Харчові технології та 

інженерія 
25  01.07.2017 
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Продовження 

1 2 3 4 5 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

6.090101 Агрономія 150 150 01.07.2018 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

6.090102 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

150 125 01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

6.090103 Лісове і садово-

паркове господарство 
50 25 01.07.2021 

0902 Рибне 

господарство та 

аквакультура 

6.090201 Водні біоресурси та 

аквакультура 
50 50 01.07.2021 

1101 Ветеринарія 
6.110101 Ветеринарна 

медицина 
200  01.07.2020 

0801 Геодезія і 

землеустрій 

6.080101 Геодезія, картографія 

та землеустрій 
50  01.07.2018 

Підготовка спеціалістів 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 Економіка 

підприємства (За видами 

економічної діяльності) 

40 40 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050801 Фінанси і кредит (За 

спеціалізованими програмами) 
40 40 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 
7.03050901 Облік і аудит 40 40 01.07.2021 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 Менеджмент 

організацій і адміністрування (За 

видами економічної діяльності) 

60 60 01.07.2021 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060104 Менеджмент зовніш-

ньої економічної діяльності 
60 60 01.07.2021 

0401 Природничі науки 
7.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
50 50 01.07.2021 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

7.09010101 Агрономія 100 145 01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

7.09010201 Технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

100 145 01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

7.09010303 Садово-паркове 

господарство 
30  01.07.2023 

0902 Рибне госпо-

дарство та аквакультура 
7.09020101 Водні біоресурси 50 50 01.07.2021 
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Продовження 

1 2 3 4 5 

1101 Ветеринарія 
7.11010101 Ветеринарна 

медицина (За видами) 
150  01.07.2020 

Підготовка магістрів 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050401 Економіка 

підприємства (За видами 

економічної діяльності) 

10 10 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050801 Фінанси і кредит (За 

спеціалізованими програмами) 
10 10 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 
8.03050901 Облік і аудит 10 10 01.07.2021 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060101 Менеджмент 

організацій і адміністрування ( 

За видами економічної 

діяльності) 

15 15 01.07.2021 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060104 Менеджмент зовніш-

ньої економічної діяльності 
15 15 01.07.2021 

0401 Природничі науки 
8.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
25 15 01.07.2021 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

8.09010101 Агрономія 50 5 01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

8.09010105 Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур 
25  01.07.2018 

0901 Сільське 

господарство і 

лісівництво 

8.09010201 Технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

50 15 01.07.2020 

1101 Ветеринарія 
8.11010101 Ветеринарна 

медицина (За видами) 
100  01.07.2020 

1101 Ветеринарія 

8.11010102 – Ветеринарно-

санітарна експертиза, якість та 

безпека продукції тваринництва 

25  01.07.2021 

0901 Сільське 

господарство і лісництво 

8.09010202 – Годівля тварин і 

технологія кормів 
25  01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і лісництво 
8.09010204 – Птахівництво 15  01.07.2020 

0901 Сільське 

господарство і лісництво 

8.09010203 – Розведення та 

селекція тварин 
10  01.07.2020 
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Таблиця 3.3 – Показники формування контингенту студентів у 2015 році  

                         (денна форма навчання) 

Назва спеціальностей 
Коди 

спеціальностей 

Рівні 

акредитації 

або 

підготовки 

усього 
державного 

бюджету 

фізичних 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

Усього:   1502 946 556 

Бакалаври:   861 559 302 

Філологія 6.020303 II 50 3 47 

Економіка 

підприємства 
6.030504 IV 32 4 28 

Облік і аудит 6.030509 IV 23 5 18 

Фінанси і кредит 6.030508 IV 33 0 33 

Менеджмент 6.030601 IV 37 12 25 

Правознавство 6.030402 II 42 5 37 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

6.040106 IV 22 20 2 

Агрономія 6.090101 IV 134 130 4 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

6.090102 IV 126 123 3 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
6,090201 III 48 20 28 

Лісове і садово-

паркове господарство 
6,090103 II 30 10 20 

Ветеринарна 

медицина 
6.110101 IV 190 165 25 

Харчові технології та 

інженерія 
6.051701 ІІ 33 22 11 

Геодезія, картографія 6.040106 ІІ 61 40 
21 

 

Спеціалісти:   321 166 155 

Фінанси і кредит 7.03050801 IV 6 2 4 

Облік і аудит 7.03050901 IV 8 2 6 

Економіка 

підприємства 
7.03050401 IV 21 5 16 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

7.03060101 IV 10 5 5 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 

Менеджмент ЗЕД 7.03060104 IV 5 5 0 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

7.04010601 IV 0 0 0 

Лісове і садово-

паркове господарство 
7.09010301 III 24 15 9 

Агрономія 7.09010101 IV 36 25 11 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

7.09010201 IV 25 25 0 

Водні біоресурси 7.09020101 IV 28 20 8 

Ветеринарна 

медицина 
7.11010101 IV 158 62 96 

Магістри:   320 221 99 

Фінанси і кредит 8.03050801 IV 6 2 4 

Облік і аудит 8.03050901 IV 10 3 7 

Економіка 

підприємства 
8.03050401 IV 9 2 7 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

8.03060101 IV 4 3 1 

Менеджмент ЗЕД 8.03060104 IV 6 2 4 

Агрономія 8.09010101 IV 48 37 11 

Селекція та генетика 

с/г культур 
8.09010105 IV 19 15 4 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

8.09010201 IV 41 35 6 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища 

8,04010601 IV 13 10 3 

Ветеринарна 

медицина 
8.11010101 IV 93 68 25 

Годівля тварин і 

технологія кормів 
8.09010202 IV 24 22 2 

Розведення і селекція 

тварин 
8.09010203 IV 12 12 0 

Птахівництво 8.09010204 IV 10 10 0 

Ветеринарно-

санітарна експертиза 
8.11010102 IV 25 0 25 
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Заочна форма навчання 

Назва 

спеціальностей 

Коди 

спеціальностей 

Рівні 

акредитації 

або 

підготовки 

усього 

держав-

ного 

бюджету 

фізичних 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

Усього   607 120 487 

Бакалаври:   293 63 230 

Філологія 6.020303 II 24 0 24 

Економіка 

підприємства 
6.030504 IV 9 0 9 

Облік і аудит 6.030509 IV 18 2 16 

Фінанси і кредит 6.030508 IV 22 0 22 

Менеджмент  6.030601 IV 31 0 31 

Правознавство 6.030402 II 30 3 27 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

6.040106 IV 7 3 4 

Агрономія 6.090101 IV 76 20 56 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

6.090102 IV 54 30 24 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
6,090201 III 8 5 3 

Лісове і садово-

паркове 

господарство 

6,090103 II 14 0 14 

Ветеринарна 

медицина 
6.110101 IV 0 0 0 

Харчові технології та 

інженерія 
6.051701 ІІ 0 0 0 

Геодезія, картографія 6.040106 ІІ 0 0 0 

Спеціалісти:   224 39 185 

Фінанси і кредит 7.03050801 IV 29 0 29 

Облік і аудит 7.03050901 IV 40 0 40 

Економіка 

підприємства 
7.03050401 IV 21 0 21 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

7.03060101 IV 19 0 19 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 

Менеджмент ЗЕД 7.03060104 IV 9 1 8 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища  

7.04010601 IV 14 3 11 

Лісове і садово-

паркове 

господарство 

7.09010301 III 0 0 0 

Агрономія 7.09010101 IV 47 15 32 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

7.09010201 IV 25 15 10 

Водні біоресурси 7.09020101 IV 20 5 15 

Ветеринарна 

медицина 
7.11010101 IV 0 0 0 

Магістри:   90 18 72 

Фінанси і кредит 8.03050801 IV 8 2 6 

Облік і аудит 8.03050901 IV 10 2 8 

Економіка 

підприємства 
8.03050401 IV 10 2 8 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

8.03060101 IV 14 2 12 

Менеджмент ЗЕД 8.03060104 IV 15 0 15 

Агрономія 8.09010101 IV 5 3 2 

Селекція та генетика 

с/г культур 
8.09010105 IV 0 0 0 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

8.09010201 IV 15 2 13 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища 

8,04010601 IV 13 5 8 

Ветеринарна 

медицина  
8.11010101 IV 0 0 0 

Годівля тварин і 

технологія кормів 
8.09010202 IV 0 0 0 

Розведення і 

селекція тварин 
8.09010203 IV 0 0 0 

Птахівництво 8.09010204 IV 0 0 0 
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Таблиця 3.4 – Показники змісту підготовки фахівців у БНАУ 

№ 

п/п 
Показник 2015 

1. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 12 

2. 

Частка спеціальностей, які мають повне забезпечення навчальними 

(робочими) планами і програмами згідно з вимогами кредитно-

модульної системи, % 

100 

3. Частка спеціальностей, які мають повне методичне забезпечення 12 

4. 
Частка спеціальностей, за якими здійснюється підготовки за ОР 

магістр 
10 

5. 
Частка спеціальностей, забезпечених наскрізними програмами 

практичної підготовки 
12 

6. 

Кількість спеціальностей, на яких здійснюється підготовка фахівців за 

інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном 

навчання спеціальностей, забезпечених наскрізними програмами 

практичної підготовки 

7 

 

Таблиця 3.5 – Звіт про рух контингенту студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Показники 

Всього по 

університету 

в тому числі 

за рахунок 

коштів 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

за 

рахунок 

бюджету 

1 2 3 4 5 

1  Кількість студентів на 1.01.2015р. 4094 1784 2310 

2 

  

  

  

  

 Прийом, всього 1502 556 946 

 а) за ОР "Бакалавр" 859 300 559 

 б) за ОР "Спеціаліст" 321 155 166 

 в) за ОР "Магістр" 322 101 221 

 в) "екстернатура" 0 0 0 

3  Прибуло, всього 42 29 13 

 а) з інших навчальних закладів 11 10 1 

 б) переведено з інших видів  

навчання всередині ВНЗ 
14 3 11 

 в) поновлено 17 16 1 

4  Переведено, всього 108 60 48 

 а) до інших навчальних закладів 3 2 1 

 б) переведено на інші види 

навчання всередині ВНЗ 
105 58 47 

5  Випуск, всього 1204 504 700 

 а) за ОР "Бакалавр" 681 256 425 

 б) за ОР "Спеціаліст" 264 145 119 

 в) за ОР "Магістр" 259 103 156 
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Продовження 

1 2 3 4 5 

6  Вибуло до закінчення строку навчання: 172 92 80 

 а) за неуспішність 16 7 9 

 б) аморальні вчинки 0 0 0 

 в) хвороба (смерть) 1 0 1 

 г) особисті заяви 34 23 11 

 д) невідвідування, неявка на сесію 85 39 46 

 е) невиконання умов договору 36 23 13 

7 Кількість студентів на 1.10.2015р. 4154 1713 2441 

 %  41,2 58,8 
 

Заочної форми навчання 

№ 

п/п 
Показники 

Всього по 

універ- 

ситету 

в тому числі 

за рахунок 
коштів фізичних 
та юридичних 

осіб 

за 

рахунок 

бюджету 

1  Кількість студентів на 1.01.2015р. 2400 2021 379 

2  Прийом, всього 601 481 120 

 а) за ОР "Бакалавр" 286 223 63 

 б) за ОР "Спеціаліст" 225 186 39 

 в) за ОР "Магістр" 90 72 18 

 в) "екстернатура" 0 0 0 

3  Прибуло, всього 127 125 2 

 а) з інших навчальних закладів 2 2 0 

 б) переведено з інших видів  

навчання всередині ВНЗ 
98 97 1 

 в) поновлено 27 26 1 

4  Переведено, всього 8 5 3 

 а) до інших навчальних закладів 0 0 0 

 б) переведено на інші види  

навчання всередині ВНЗ 
8 5 3 

5  Випуск, всього 677 601 76 

 а) за ОР "Бакалавр" 470 427 43 

 б) за ОР "Спеціаліст" 177 144 33 

 в) за ОР "Магістр" 30 30 0 

6  Вибуло до закінчення строку навчання: 190 179 11 

 а) за неуспішність 42 42 0 

 б) аморальні вчинки 0 0 0 

 в) хвороба (смерть) 1 1 0 

 г) особисті заяви 16 14 2 

 д) невідвідування, неявка на сесію 131 122 9 

 е) невиконання умов договору 0 0 0 

7 Кількість студентів на 1.10.2015р. 2253 1842 411 

% 81,8 18,2 
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Таблиця 3.6 – Інформація про відрахування студентів  

Факультет 

В
с
ь
о
го

 с
ту

д
е
н
ті

в
 

Контингент студентів 

станом на 01.01.2015 

Відрахування студентів 

В
с
ь
о
го

 в
ід

р
а
х
о
в
а
н
о
 

%
 в

ід
р
а
х
о
в
а
н
и
х
 в

ід
 

за
г.

 к
о
н
ти

н
ге

н
ту

 

с
ту

д
е
н
ті

в
 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма 

навчання 

в
с
ь
о
го

 

д
е
р
ж

. 

за
м

о
в
л
е

н
н
я
 

ко
н
тр

а
кт

 

в
с
ь
о
го

 

д
е
р
ж

. 

за
м

о
в
л
е

н
н
я
 

ко
н
тр

а
кт

 

Агробіотехнологічний 1327 890 437 39 33 6 1 – 1 40 3.0 

Біолого-технологічний 1131 698 433 26 23 3 21 2 19 47 4.1 

Ветеринарної медицини 1307 1307 - 65 28 37 - – – 65 4.9 

Економічний 1396 604 792 22 1 21 12 – 12 34 2.4 

Екологічний 599 311 288 13 4 9 6 1 5 19 3.2 

Права та лінгвістики 720 426 294 17 – 17 23 – 23 40 5.5 

Разом по університету 6480 4236 2244 182 89 93 63 3 60 245 3,8 

 

Таблиця 3.7 – Контингент студентів станом на 01.10.2015 року (денна форма навчання) 

Освітній рівень 

в розрізі 

спеціальностей 

усього 

В т.ч. Прийом 

2015 р. 

всього 

В т.ч. 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

1 2 3 4 5 6 7 

Всього: 4154 2441 1713 1502 946 556 

Бакалаври: 3044 1848 1196 861 559 302 

Філологія 175 3 172 50 3 47 

Економіка 

підприємства 
97 11 86 32 4 28 

Облік і аудит 92 25 67 23 5 18 

Фінанси і кредит 134 3 131 33 0 33 

Менеджмент 185 64 121 37 12 25 

Правознавство 250 5 245 42 5 37 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

89 65 24 22 20 2 

Агрономія 496 481 15 134 130 4 

Технологія вироб-

ництва та переробки 

продукції тваринництва 

442 439 3 126 123 3 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
163 100 63 48 20 28 

Лісове і садово-

паркове господарство 
101 41 60 30 10 20 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 

Ветеринарна медицина 668 533 135 190 165 25 

Харчові технології та 

інженерія 
55 36 19 33 22 11 

Геодезія, картографія 97 42 55 61 40 21 

Спеціалісти: 544 225 319 321 166 155 

Фінанси і кредит 6 2 4 6 2 4 

Облік і аудит 8 2 6 8 2 6 

Економіка підприємства 21 5 16 21 5 16 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

10 5 5 10 5 5 

Менеджмент ЗЕД 5 5 0 5 5 0 

Лісове і садово-паркове 

господарство 
24 15 9 24 15 9 

Агрономія 35 25 10 36 25 11 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

25 25 0 25 25 0 

Водні біоресурси 29 21 8 28 20 8 

Ветеринарна медицина 381 120 261 158 62 96 

Магістри: 566 368 198 320 221 99 

Фінанси і кредит 6 2 4 6 2 4 

Облік і аудит 10 3 7 10 3 7 

Економіка підприємства 9 2 7 9 2 7 

Менеджмент організа-

цій і адміністрування 
10 7 3 4 3 1 

Менеджмент ЗЕД 15 4 11 6 2 4 

Агрономія 85 72 13 48 37 11 

Селекція та генетика с/г 

культур 
36 32 4 19 15 4 

Технологія вироб-

ництва та переробки 

продукції тваринництва 

74 69 5 41 35 6 

Екологія, охорона нав-

колишнього середовища 
34 17 17 13 10 3 

Ветеринарна медицина 188 112 76 93 68 25 

Годівля тварин і 

технологія кормів 
35 24 11 24 22 2 

Розведення і селекція 

тварин 
20 14 6 12 12 0 

Птахівництво 19 10 9 10 10 0 

Ветеринарно-санітарна 

експертиза 
25 0 25 25 0 25 
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Заочна форма навчання 

Освітній рівень 

в розрізі 

спеціальностей 

усього 

В т.ч. Прийом 

2015 р. 

всього 

В т.ч. 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

1 2 3 4 5 6 7 

Всього: 2253 408 1845 607 120 487 

Бакалаври: 1799 344 1455 293 63 230 

Філологія 47 0 47 24 0 24 

Економіка 

підприємства 
127 19 108 9 0 9 

Облік і аудит 122 12 110 18 2 16 

Фінанси і кредит 138 2 136 22 0 22 

Менеджмент  217 18 199 31 0 31 

Правознавство 260 0 260 30 3 27 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

108 25 83 7 3 4 

Агрономія 289 95 194 76 20 56 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

344 124 220 54 30 24 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
65 49 16 8 5 3 

Лісове і садово-

паркове господарство 
82 0 82 14 0 14 

Спеціалісти: 282 41 241 224 39 185 

Фінанси і кредит 30 0 30 29 0 29 

Облік і аудит 40 0 40 40 0 40 

Економіка 

підприємства 
20 0 20 21 0 21 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

22 0 22 19 0 19 

Менеджмент ЗЕД 9 1 8 9 1 8 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища  

14 3 11 14 3 11 

Агрономія 63 15 48 47 15 32 

Технологія вироб-

ництва та переробки 

продукції тваринництва 

64 17 47 25 15 10 



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

29 

 

 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 

Водні біоресурси 20 5 15 20 5 15 

Магістри: 172 23 149 90 18 72 

Фінанси і кредит 18 2 16 8 2 6 

Облік і аудит 20 2 18 10 2 8 

Економіка 

підприємства 
17 2 15 10 2 8 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

15 2 13 14 2 12 

Менеджмент ЗЕД 22 1 21 15 0 15 

Агрономія 9 7 2 5 3 2 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

43 2 41 15 2 13 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища 

28 5 23 13 5 8 

 

Таблиця 3.8 – Розподіл чисельності загального контингенту студентів за віком 

Денна форма навчання 

Найменування 

показника 

Всього 

навчається 

У тому числі: 

18 років і 

менше 

від 19 до 

22 років 

23 роки і 

більше 

Чисельність студентів у віці 4154 1728 2148 278 

у тому числі сиріт та тих, що 

залишилися без піклування 

батьків 

13 13 Х Х 

Заочна форма навчання 

Найменування 

показника 

Всього 

навчається 

У тому числі: 

18 років і 

менше 

від 19 до 

22 років 

23 роки і 

більше 

Чисельність студентів у віці 2253 69 394 1790 

у тому числі сиріт та тих, що 

залишилися без піклування 

батьків 

0 0 Х Х 

 

Аналіз успішності студентів у Білоцерківському національному аграрному 

університеті вказує на високий рівень їх підготовки, та відповідність її 

акредитаційним вимогам. 

За звітний період Білоцерківським національним аграрним університетом 

випущено 1914 молодих висококваліфікованих фахівців. 
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Вся навчально-виховна робота в університеті підпорядковується реалізації 

вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців та освітньо-професійних 

програм ліцензованих спеціальностей. На реалізацію вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик відповідної спеціальності розробляються освітньо-

професійні програми, які є основою для розробки робочих навчальних планів і 

освітніх програм. 

Навчальні плани будувались з передбаченням циклу гуманітарних, 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спря-

муванням, а також циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу і 

блоків дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти. Підготовка фахівців за 

індивідуальними навчальними планами реалізується через цикл дисциплін 

вільного вибору здобувачів вищої освіти. 

За звітний період було розроблено і запроваджено навчальні плани за 

скороченим терміном навчання для випускників вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації. Основою для здійснення такої діяльності стало узгодження 

навчальних планів і робочих програм дисциплін з відповідними ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації та укладення з ними відповідної угоди. 

Для перевірки і оцінки якості освітньої роботи запроваджено з усіх дисциплін 

соціально-гуманітарної, природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки комплексні контрольні роботи, тести. 

На всіх спеціальностях в університеті розроблено комплексні кваліфікаційні 

завдання, які затверджені в установленому порядку. Вибірково на всіх 

факультетах проводились ректорські перевірки залишкових знань студентів. 

Результати таких перевірок обговорювались на засіданнях кафедр, методичних 

комісіях факультетів, методичній комісії та Вченій раді університету. 

Характерною особливістю освітнього процесу є широке впровадження в 

освітній процес комп'ютерних технологій. Оволодіння комп'ютерною технікою в 

університеті починається на першому курсі (інформатика, математичне 

програмування, програмування та інші), продовжується на старших курсах 

(інформаційні системи, комп'ютерні мережі, геоінформаційні системи і технології 

тощо) і завершується при виконанні курсових та дипломних проектів (робіт). Так, 

на першому курсі студентам викладаються основи роботи на ПК, і після 

закінчення курсу студенти можуть скласти нескладну програму розрахунку, 

провести розв'язання задачі. 

Упродовж другого курсу студенти закріплюють знання програмних мов, 

використовують набуті знання для виконання розрахункових робіт на всіх 

факультетах під час вивчення базових дисциплін. На третьому та четвертому 

курсах студенти використовують персональні комп'ютери при виконанні 

лабораторних, курсових робіт та здачі іспитів. 

Кафедрами факультетів створено програмне забезпечення, яке дозволяє 

застосовувати персональні комп'ютери для виконання технологічної, та 

економічної частин курсових і дипломних робіт. 
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Згідно з навчальними планами на самостійну роботу студентів з усіх 

спеціальностей відведено до 2/3 навчального часу. 

Об'єм і зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями на 

курсові роботи, проекти, розрахунково-графічні роботи, порадами викладача. На 

кожній кафедрі розроблено методичні матеріали, підручники, посібники, які 

спрямовані на підвищення ефективності самостійної роботи та передбачають 

можливість проведення самоконтролю.  

Ступінь забезпеченості навчально-методичною літературою сягає 100 %. 

На всіх кафедрах університету розроблено навчальні тести. Ця форма 

контролю знань допомагає студентам в самопідготовці та покращанню рівня 

засвоєння навчального матеріалу. 

Упродовж року проведено низку заходів, спрямованих на покращення різних 

аспектів організації навчально-виховного процесу, зокрема: 

- розпочато розроблення варіативних складових ГСВО на компетентнісних 

засадах; 

- упорядковано (оновлено) навчальні плани бакалаврської та магістерської 

підготовки; освітні та робочі програми дисциплін; 

- автоматизовано планування й розподіл навчального навантаження 

викладачів; йде підготовка до впровадження комплексної автоматизованої 

системи управління комп’ютерною мережею університету; 

- завершено роботу з адаптації робочих освітніх програм дисциплін до вимог 

кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу; 

- розпочато підготовку використання дистанційних технологій навчання 

(проведення дистанційних лекцій; он-лайн консультації, дистанційний поточний і 

модульний контроль з використанням платформи Moodle);  

- постійно оновлюється нормативна та варіативна база стандартів БНАУ. 

В університеті здійснювався контроль за якістю проведення лекційних, 

практичних та лабораторних занять шляхом відвідування їх завідувачами 

кафедр, директорами інститутів та деканами факультетів, взаємовідвідування 

викладачів, проведення відкритих занять, обговорення конспектів лекцій на 

засіданнях кафедр. Крім того, заняття відвідували й аналізували представники 

відділу навчально-методичної та виховної роботи та методичної ради 

університету.  

 

3.4. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

За звітний період в університеті систематично проводились заходи з 

покращення науково-методичного забезпечення освітнього процесу. З усіх спе-

ціальностей розроблено складові стандартів освіти. Розроблені робочі навчальні 

плани, які розглянуті і затверджені методичною комісією факультету, вченою радою 

факультету, методичною комісією університету і вченою радою університету. 
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З усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін є типові навчальні 

програми та галузеві стандарти освіти. Розроблені і затверджені робочі навчальні 

програми з кожної дисципліни та програми практик. Семінарські, практичні і 

лабораторні заняття повністю забезпечені методичними матеріалами, які 

поновлюються через кожні 2-4 роки. 

Для всіх спеціальностей університету розроблено комплексні контрольні 

завдання для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 

контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

контрольні питання для ректорських контрольних робіт. 

Впродовж звітного періоду науково-педагогічними працівниками університету 

видано 104 джерела навчально-методичної літератури загальним обсягом 679 

друкованих аркушів, 21 підручник і навчальних посібників, 18 монографій, 65 

наукових та методичних рекомендацій і розробок, 14 наукових рекомендацій. 

В умовах переходу вищої школи на стандарти європейської освіти викладачі 

кафедр беруть активну участь у розробці навчально-методичних матеріалів за 

кредитно-трансферною системою вивчення курсів.  

У звітному році зафіксовано загалом позитивну зміну показників із видання 

навчально-методичних праць і розміщення на сайті БНАУ навчально-методичних 

матеріалів. Станом на 1 грудня 2015 на сайті факультетів розміщено тексти 

лекцій, плани практичних, індивідуальних занять, методичні рекомендації до 

самостійної роботи та матеріали атестації з 1741 навчальних курсів, що 

становить 80,95% від їхньої загальної кількості. 

Досягнення стовідсоткового забезпечення студентів навчально-методичними 

матеріалами, їх друкування та розміщення у внутрішньоуніверситетській мережі, 

використання мультимедійного обладнання при проведенні лекційних і 

практичних занять, запровадження інтерактивних технологій навчання та 

електронного тестування при поточному контролі, підвищення вимогливості до 

результатів самостійної роботи студентів – ось орієнтовний перелік заходів, що 

дозволять забезпечити інтенсифікацію та належну якість освітнього процесу, а 

також полегшити соціалізацію випускників на майбутньому робочому місці. 

Показники результативності, використання і адаптації спеціалістів наведені в 

таблиці 3.9. 

Вся діяльність з організації науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу спеціальностей реалізується через роботу кафедр під безпосереднім 

керівництвом методичних рад факультетів. 

Для підвищення рівня освітнього процесу з більшості дисциплін розроблено 

комп'ютерні програми, які допомагають студентам в роботі над виконанням 

курсових та дипломних проектів. 

Забезпеченість студентів навчальною, навчально-методичною і довідковою 

літературою з усіх дисциплін кожної спеціальності, а також виробничих практик, 

самостійної роботи, курсового і дипломного проектування, інструктивно-

методичними матеріалами сягає 100 %.  
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Таблиця 3.9 – Показники результативності, використання і адаптації спеціалістів 

№ 

п/п 
Показник 2015 

1. Кількість випускників (всього) 

    у т.ч. за державним замовленням 

1914 

692 

2. Кількість випускників, що отримали дипломи з відзнакою 

(всього), 

   у т.ч. за державним замовленням 

 

119 

101 

3. Частка випускників, які склали державний іспит чи захистили 

дипломні проекти на «відмінно» та «добре» (%): 

    у т.ч. бакалаврів; 

    молодших спеціалістів 

 

 

71,8 

55,1 

4. Частка дипломних проектів (робіт), виконаних із застосуванням 

ЕОМ (%) 
100 

5. Частка дипломних проектів (робіт), виконаних на замовлення 

підприємств (%). 
18,6 

6. Частка випускників, які захищалися на підприємствах - 

7. Частка дипломних проектів (робіт), рекомендованих ЕК до 

впровадження (%) 

    із них впроваджено у виробництво 

 

18,6 

18,6 

8. Кількість випускників, що навчались за держзамовленням і 

отримали місця призначення (всього), 

   у т.ч. на посади, що відповідають кваліфікаційним вимогам. 

 

277 

277 

9. Частка випускників держзамовлення, яким відмовлено у 

прийомі на роботу після отримання направлення (%) 
1,7 

10. Частка випускників держзамовлення, про яких навчальний 

заклад має дані про їх місце роботи і посаду (%) 
96.8 

 

 

3.5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

За звітний період освітній процес в університеті забезпечували 383 особи 

професорсько-викладацького складу, з них 345 особи складають основний 

науково-педагогічний персонал на повній ставці посадового окладу. 

Наукові ступені і вчені звання мають 81,7 % викладачів основного науково-

педагогічного складу, в тому числі 50 докторів наук, професори та 263 кандидати 

наук, доценти. 

Сьогодні в університеті працюють 12 академіків, 50 докторів наук, 

професорів, 263 кандидати наук, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 11 

заслужених працівників освіти та вищої школи. Слід відзначити, що майже 90 % 

науково-педагогічних працівників мають вік до 60 років. (рис. 1). 

Підбір і використання кадрів в університеті здійснюється на системній основі, 

планово, згідно з чинним законодавством України, нормативними документами 

МОН України, зокрема "Положення про порядок наймання та звільнення 
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педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності" 

(затвердженого наказом Міністерства освіти України № 293 від 5 серпня 1993 р.). 

та Законом України "Про вищу освіту". 

 

 
 

Рис. 1. Склад науково-педагогічних працівників університету за віком 

 
Аналіз структури кадрового складу за останні роки показує, що в динаміці 

відбулися значні якісні зміни. На даний час 86,5 % кафедр очолюють доктори 

наук, професори, а серед випускних кафедр цей показник складає 92,6 %. 

В університеті розроблено план підготовки наукових кадрів підвищення їх 

кваліфікації, який виконується повною мірою. 

Науково-педагогічний склад Білоцерківського національного аграрного 

університету відповідає освітнім та науковим завданням, що стоять перед 

закладом освіти, а робота з науково-педагогічними кадрами відповідає 

законодавству України про освіту та чинним нормативним актам, забезпечує 

належний рівень викладання, підготовки і виховання фахівців. 

 

3.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

Організація планування та проведення практичної підготовки студентів 

університету здійснювалась згідно з вимогами: закону України "Про вищу освіту" 

від 01.07.2014 р. № 1556-VII; "Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах" від 2 червня 1993 року № 161; "Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" від 8 квітня 

1993 року № 93; "Положення про проведення практики студентів аграрних вищих 

навчальних закладів України за кордоном" від 15 червня 2005 року № 264; 
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освітньо-професійних програм; типових навчальних планів, затверджених 

Департаментом науки і освіти Міністерства аграрної політики України; 

Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Білоцерківського 

національного аграрного університету в навчально-практичному центрі та 

базових господарствах; наказів ректора університету; рішень ректорату та вче- 

ної ради.  

Високий рівень формування професійних компетенції майбутніх фахівців 

досягається поєднанням теоретичної та практичної підготовки. Так, на випускних 

кафедрах в умовах наближених до виробничих проводяться не лише виробничі 

практики, а й навчальні, що дозволяє повністю та якісно реалізувати розроблені 

наскрізні програми практичної підготовки фахівців. Більшість випускових кафедр 

мають свої філії (102) на виробництві, методичні кабінети з дипломного та 

курсового проектування з відповідним набором навчальної та методичної 

літератури, комп'ютерні класи. Крім того, випускні кафедри збільшують частку 

занять, які проводяться у польових умовах та безпосередньо на виробництві, 

проводяться екскурсії, ділові ігри, лабораторні стенди, мультимедійні та 

комп'ютерні програми, що імітують реальні виробничі ситуації тощо. 

Стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти університету та заходи 

щодо формування нових підходів її організації розглядався на щорічній науково-

практичній конференції, науково-практичних конференціях з кожної спеціальності, 

Вчених радах факультетів, засіданнях ректорату, деканатів, кафедр. 

Професорсько-викладацьким складом університету постійно здійснювалася 

робота з підвищення рівня організації, методичного забезпечення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти університету. 

Пріоритетним напрямом в навчальному процесі є практична підготовка 

здобувачів вищої освіти, забезпечення їх практичної компетентності, що є 

запорукою підвищення рівня фахівців. 

Для формування у здобувачів вищої освіти достатніх професійних навичок в 

прийнятті самостійних рішень в умовах конкретного виробництва, оволодіння 

сучасними методами та формами організації праці, знаряддями праці в обсязі їх 

майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично оновлювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності задіяні були 27 

провідних кафедр університету. 

У 2015 навчальному році для здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів 

кваліфікації було заплановано та проведено 185 навчальних і виробничих практик 

(154 навчальні, 31 виробничі). З 31 виробничих практик 13 є переддипломними. 

Усі практики студентів за напрямами підготовки та спеціальностями в повному 

обсязі забезпечені навчально-методичною документацією: наскрізними, 

робочими програмами, деякі практики типовими програмами, методичними 

посібниками, інструкціями. 

Протягом звітного року 1214 здобувачів вищої освіти проходили виробничі 

практики на 294 базах практик (табл. 1.6). 18 баз практик є базовими 
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сільськогосподарськими підприємствами регіону, з керівниками яких були 

укладені довгострокові договори про співпрацю та проведення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти університету. На яких проходили практику 265 

здобувачів вищої освіти, що складає майже 21,8% від загальної кількості 

здобувачів вищої освіти, що повинні проходити практику.  

При цьому треба відмітити, що з 265 здобувачів вищої освіти 150 (56,6%) 

проходили практику у навчально-науково-дослідному центрі БНАУ. 

Найбільш активно сприяють отриманню практичних навичок здобувачів 

вищої освіти на виробництві наступні підприємства (установи, організації) регіону: 

навчально-науково-дослідний центр БНАУ, ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, 

ТДВ ”Терезине“, СТОВ “Агросвіт”, ТОВ ”Білоцерківський молочний комбінат“, ПАТ 

”ЖЛК-Україна“, ТОВ ”Сквира племрибгосп“, Басейнове управління водних 

ресурсів річки Рось, ТОВ ”Тараща -молоко“, ПАТ ”Юрія“, ТОВ СГП ”Шупики“, ПрАТ 

НВФ ”Урожай“, ТОВ ”Еліта“, ТОВ ”Мейк-Агро“.  

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно до 

стандартів вищої освіти ректоратом продовжується проводиться організаційна 

робота з подальшого вдосконалення змісту навчання. Так при розробці 

навчальних планів суттєво посилюється складова навчального навантаження 

професійних дисциплін та практичної підготовки. 

 

3.7. Працевлаштування випускників 

Одним із важливих напрямів у роботі нашого університету є 

працевлаштування випускників. Він містить у собі ряд заходів, які проводяться 

протягом навчального року відділом сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників. 

Всі етапи з підготовки направлень на роботу випускників здійснюються згідно 

плану роботи відділу. 

На зустрічах з випускниками висвітлюються питання майбутнього 

працевлаштування, ознайомлення з нормативно-правовою базою, соціальними 

гарантіями, порядком укладання договорів тощо. 

Працівники відділу щорічно складають базу даних вакантних робочих місць у 

регіоні, залучаючи до співпраці райдержадміністрації, центри зайнятості 

населення і окремі підприємства. 

Доступ до бази даних забезпечується для випускників як поточного року, так і 

для випускників минулих років. 

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників володіє 

інформацією про прибуття випускника до місця роботи, відмови у 

працевлаштуванні та сприяє пошуку нового місця роботи і оформленню нового 

направлення. 

У 2015 році кількість випускників, які навчалися за державним замовленням 

на денній формі навчання зі спеціальностей: ”Агрономія“, ”Технологія 
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виробництва і переробки продукції тваринництва“, ”Ветеринарна медицина“, 

”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природо-

користування“, ”Водні біоресурси та аквакультура“, ”Менеджмент організацій“, 

”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“, ”Економіка підприємства", 

”Фінанси і кредит“, ”Облік і аудит“, становила 295 осіб із них було праце-

влаштовано – 209 випускників (70,8%), у тому числі у державний сектор –  

27 (12,9%), приватний сектор – 182 (87,1%).  

 

Таблиця 1.6 – Проходження виробничої практики здобувачів вищої освіти  

                         у 2015 році за регіонами 

Освітній 

рівень 

Всього 

осіб 

У тому числі за регіонами 
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осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Бакалавр 839 576 68,6 61 7,3 41 4,9 40 4,8 74 8,8 27 3,2 20 2,4 

Спеціаліст 173 117 67,6 12 6,9 4 2,3 4 2,3 28 16,2 2 1,1 6 3,6 

Магістр 202 126 62,4 23 11,4 6 3,0 2 1,0 29 14,3 7 3,5 9 4,4 

Всього 1214 819 67,5 96 7,9 51 4,2 46 3,8 131 10,8 36 3,0 35 2,9 

 
З питань працевлаштування випускників в університеті укладені договори з 

провідними агропромисловими компаніями України, а саме: ТОВ «Сингента», 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Агрохолдинг «Мрія», ТОВ «Монсато Україна», 

ТОВ «Кернер-Трейд». 

З метою покращення умов працевлаштування випускників університету 

протягом звітного періоду було проведено серію ярмарків вакансій, учасниками 

яких були вищеназвані компанії. 

Як результат, за звітний період в цих корпораціях було працевлаштовано 

понад 90 наших випускників. 

Працевлаштування випускників проводиться на підставі постанов Кабінету 

Міністрів України від № 992 від 22.08.1996р. «Про порядок працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких велась за державним 

замовленням», № 216 від 15.04.2015 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992», та роз’ясненням міністерства освіти і 

науки України № 1/9-216 від 28.04.2015 р. та № 1/9-309 від 26.05.2015 р.  

Разом з тим робота щодо працевлаштування випускників потребує 

вдосконалення, налагодження зворотного зв'язку між підприємствами, 

установами та організаціями і університетом для отримання об'єктивної оцінки 

якості фахової підготовки випускників і їх закріплення на виробництві та наявність 

вакантних місць, використовуючи мережу Інтернет. 
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Таблиця 1.7 – Випуск та працевлаштування студентів денної форми навчання  

Випускники 

2015 

ОР 

спеціаліст 

ОР 

магістр 

Випуск всього: із них: 281 263 

кількість випускників, які навчалися за державним 

замовленням на денній формі навчання всього, з них: 

137 158 

отримали направлення на роботу 137 141 

отримали підтвердження про працевлаштування 81 128 

у % до кількості випускників, які навчалися за 

держзамовленням 

59,1 81 

- державний аграрний сектор 14 13 

- приватний аграрний сектор 67 115 

 

 

3.8. Виховна робота 

У Білоцерківському НАУ сформована чітка система виховної роботи, 

орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, 

збереження національної культури й природного середовища. У БНАУ діє і 

повсякденно удосконалюється цілеспрямована система національного виховання 

студентів. Її зміст будується на основі багатомірного розуміння життя та складається 

з таких основних напрямів: національно-патріотичне, правове, екологічне, художньо-

естетичне, морально-етичне, інтелектуально-духовне, фізичне, професійне 

виховання. Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України 

«Про вищу освіту», Положеннями Загальної декларації прав людини, Державною 

національною програмою «Освіта»(Україна XXI ст.), Програмою правової освіти 

населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, 

Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Концепцією реалізації 

державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Концепцією державної 

міграційної політики, Положенням «Про студентське самоврядування 

Білоцерківського національного аграрного університету» та Статутом університету. 

Концепція виховної роботи університету спрямована на створення 

ефективних умов для розвитку кожного студента. Головним принципом концепції 

є безперервність виховного процесу, а це передбачає наступність і послідовність 

виховання студентів на усіх рівнях освіти. 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського 

самоврядування, заступників деканів з виховної роботи, наставників академічних 

груп – була спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання 

пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на 

розвиток власного потенціалу. 
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Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи університету, 

факультетів. В усіх структурних підрозділах своєчасно проводяться старостати, 

виховні години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки факультету, 

визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується з першим 

проректором університету. 

Особливе місце в організації виховного процесу відводиться розв’язанню 

завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги 

до обраної спеціальності, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. Як 

результат цієї роботи – перемога студента 3 курсу Німенка Сергія у 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент року – 2015», який проводився в 

рамках XVІІ Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних ВНЗ 3-

4 рівнів акредитації. 

Великою колективною творчою справою є для студентів святкування Дня 

студента, який об’єднав низку яскравих корисних дій студентської організації 

університету. 

Впродовж звітного періоду проводилися ініційовані студентським 

самоврядуванням всеукраїнські студентські конференції з актуальних питань 

життя молоді, круглі столи, огляди-конкурси художньої самодіяльності серед 

факультетів, святкові концерти, спортивні змагання. 

Студентською профорієнтаційною агітбригадою було проведено більше 50 

зустрічей і концертів у всіх регіонах України. 

Наш університет започаткував і підтримував добрі традиції нашого народу, 

як святкування «День українського козацтва» та Масляної.  

Функціонування студентського самоврядування здійснювалося на 

демократичній основі співуправління різних поколінь, тому традиційними були 

зустрічі ректора і керівництва зі студентським активом, на яких вирішувалися 

актуальні питання студентського життя. 

Студентське самоврядування у БНАУ є важливою ланкою в розвитку 

демократичних засад, виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої еліти 

нації. До складу вченої ради університету та конференції трудового колективу 

входить 10% студентів. Рада студентського самоврядування університету спільно з 

адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в 

гуртожитки, представники органів студентського самоврядування є членами 

стипендіальних комісій. Діяльність органів студентського самоврядування 

спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті, 

сприяння науковій та творчій діяльності студентів. 

Рада студентського самоврядування університету має будову піраміди – 

самоврядування на рівні групи, факультету, університету. До її складу входять 

голови факультетських рад, які очолюють відповідні сектори: навчально-

науковий, культурно-просвітницький, спортивно-оздоровчий, соціально-

побутовий, міжнародних зв’язків, прес-центр тощо. 
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Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з проф-

спілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів, 

проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо. 

Варто зазначити, що студентське самоврядування ще потребує подальшого 

розвитку й збагачення новітніми демократичними ідеями. Безумовно, розвиток 

студентського самоврядування надасть можливість прискорити й інтеграцію 

української вищої школи в європейське співтовариство. 

 

3.8.1. Патріотичне та національне виховання студентів 

Визначальною рисою виховання патріотизму була дієвість, спроможна 

перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави. У 

цьому контексті актуальними були благодійні акції, до проведення яких постійно 

залучилися студенти та викладачі нашого університету. Протягом звітного 

періоду пройшов благодійний концерт «З Україною в серці», метою якого став 

збір коштів для учасників АТО і, зокрема, співробітників університету, які зі 

зброєю в руках і донині відстоюють честь і гідність України. 

Важливими подіями стали в університеті «Юр’ївські вечори», присвячені 

річниці від дня освячення гімназійної церкви апостолів Архипа та Филимона та 

1026-річчю Хрещення Русі. 

В нашому університеті навчається багато талановитих популяризаторів 

українського слова. У День української писемності та мови студенти декламують 

власну поезію, співають власні пісні. На обласному етапі мовно-літературного 

Міжнародного конкурсу імені Т.Г. Шевченка та Міжнародному конкурсі знавців 

української мови імені П. Яцика наші студенти зайняли призові місця. 

Всі виховні заходи університету орієнтовані на загальнолюдські, національні 

цінності. БНАУ був і залишається форпостом української духовності і патріотизму. 

 

3.8.2. Художньо-естетичне виховання 

В університеті працює культурно-виховний комплекс, до складу якого 

входять Білоцерківський міський будинок органної та камерної музики, 

Білоцерківський обласний краєзнавчий музей, школа мистецтв № 1, обласний 

музично-драматичний театр ім. П. Саксаганського, де постійно підвищують свій 

культурно-виховний рівень понад 250 студентів. 

Належна увага в університеті приділяється вихованню в студентів високої 

культури та естетичних смаків. На належному художньому рівні в університеті 

відзначені основні державні свята (День Соборності України, День захисника 

Вітчизни, Міжнародний жіночий день, Шевченківські свята, День Перемоги, День 

Європи, Міжнародний день студента, День учителя тощо). Проводились і традиційні 

університетські свята й заходи (Посвята в першокурсники, Дебют першокурсника, 

«Міс Університет», День студента, Новорічні свята, День гумору, дні відкритих 

дверей, випускні вечори, конкурс патріотичних постановок та багато інших). 
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В університеті проводилась величезна робота по залученню студентів у 

різноманітні творчі гуртки та студії. Студенти, які мають творчі здібності, 

реалізовували їх у 28 художніх колективах університету. 

Виконанню цих завдань сприяє культурно-масова робота університету. 

Всього за звітний період було проведено більше, ніж 120 культурно-масових 

заходів. 

Студенти різних курсів і факультетів та співробітники університету беруть 

участь у таких гуртках та колективах, як народний аматорський хор «Батьківська 

нива», народний ансамбль народних інструментів, народний ансамбль 

бандуристів, народний аматорський драматичний театр, народний оркестр 

духових інструментів, ансамбль сучасного танцю, відділення естрадного, 

народного та класичного вокалу, вокальний ансамбль університету. 

Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді є 

художні колективи, мистецькі об’єднання, гурти, які діють у БНАУ, зокрема: 

народний хор «Батьківська нива», вокальний ансамбль, «Клуб майстрів 

поетичного слова», народний оркестр народних інструментів та вокалісти 

неодноразово отримували дипломи І-ІІ ступенів на Всеукраїнському фестивалі 

серед аграрних ВНЗ МОН України «Софіївські зорі», фестивалі хорової музики 

«Пісенна веселка Олександрії» та ін. 

Вокальний ансамбль з метою проведення профорієнтаційної роботи 

регулярно брав активну участь у Ярмарках вакансій та професій для випускників 

шкіл, коледжів та технікумів Київської, Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, 

Чернігівської, Житомирської та інших областей України, участь у заходах з нагоди 

відкриття євроінтеграційного центру в м. Богуслав та круглого столу “Молодь за 

євроінтерграцію”, у святкових концертах Черкаської, Київської та інших областей.  

Творчі колективи університету регулярно брали участь у святкових заходах 

Міністерства АПК, Міністерства освіти і науки, Міністерства водного господарства.  

Головна увага у виховній роботі в позанавчальний час, зокрема формування 

здорового способу життя студентів, зосереджена в студентських гуртожитках. 

Стан виховної роботи в гуртожитках постійно обговорюється на засіданнях 

Наглядової Ради програми «Гуртожиток – наш дім». Силами студентських рад 

гуртожитків проводяться різні культурно-масові та спортивні заходи. Значну роль 

у вихованні студентів відіграє музей історії університету. 

Своє призначення університет реалізує через створення інтенсивного 

духовного середовища, що сприяє виховання незалежних, критично мислячих, 

національно свідомих особистостей, здатних діяти згідно з принципами добра й 

справедливості. 

Ректорат і деканати приділяють значну увагу студентам-сиротам, інвалідам, 

студентам, які проживають в зоні АТО і студентським сім’ям. Ці категорії студентів 

у першу чергу забезпечуються гуртожитком, отримують затверджені законом 

пільги з боку університету. 
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Результативність виховної роботи оцінюється за кількісними та якісними 

показниками, зокрема: успішність навчання, навчальна дисципліна, стосунки в 

академічних групах, аналіз виконання студентами правил внутрішнього 

розпорядку, правової поведінки, кількість правопорушень, виконання планів 

виховної роботи, якість проведених заходів, кількість студентів у творчих 

об’єднаннях, гуртках, учасників фестивалів тощо, участь молоді в різних 

громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які 

відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів. 

Стипендії. Студенти університети в другому семестрі 2014-2015 н.р. 

отримували стипендії ім. М.С. Грушевського (Мельниченко Я.Ю. – студентка еко-

логічного факультету), Верховної Ради (Дорошинський Б.В. – студент економічного 

факультету), Президента України (Салій К.П. – студентка агробіотехнологічного 

факультету, Геталюк І.Ю. – студентка ФВМ), міського голови (Висіцька А.С. – 

студентка ФВМ, Городецька О.О. – студентка агробіотехнологічного факультету, 

Давиденко І.О. – студент БТФ, Душко О.А. – студентка екологічного факультету, 

Мандрик А.М. – студентка факультету права та лінгвістики, Сидорянська Т.В. – 

студентка економічного факультету). 

Призначено академічні стипендії в першому семестрі 2015-2016 н.р. 

Президента України (Пугачова Д.Ю. – студентка ФВМ, Шиманчук В.О. – студентка 

економічного факультету), стипендії ім. М.С. Грушевського (Кулагіна А.М.– студентка 

агробіотехнологічного факультету), міського голови (Мацюченко О.М. – студент 

ФВМ, Німенко С.С. – студент агробіотехнологічного факультету, Падова А.Г. – 

студентка економічного факультету, Білий В.Ю. – студент БТФ, Байбарза І.В. – 

студентка екологічного факультету, Шевчук Я.К. – студент факультету права та 

лінгвістики, Хахула Б.В. – студент економічного факультету). 

Отже, виховна робота в університеті охоплює всі напрямки Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання основного 

завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – формування всебічно 

розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на потреби 

сучасного життя. 

 

3.9. Спортивно-масова робота 

Успішному навчанню студентів сприяє їх добра спортивна форма. Для 

занять фізичною культурою і спортом університет має спортивний корпус, ігровий 

зал, зал боротьби, важкої атлетики, відкриті спортмайданчики, є лижна база, 

човнова станція. 

Спортивна робота спрямована на гармонічне виховання студентів. 

Читаються лекції щодо ведення здорового способу життя, проводяться зустрічі 

молоді з відомими спортсменами, тренерами. 

Студентська молодь має можливість удосконалювати свою майстерність з 

таких видів спорту: боротьба греко-римська, важка та легка атлетика, біатлон. Тут 
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тренуються як спортсмени високого класу, так і студенти, які зараховані в 

навчально-тренувальні групи. 

На виконання Указу Президента України від № 432/2009 «Про додаткові 

заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» у БНАУ належна увага 

приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі серед студентської молоді. Для 

цього створені необхідні умови та розроблені заходи фізкультурно-оздоровчої 

спрямованості згідно з основними напрямками комплексної програми «Фізичне 

виховання – здоров’я нації»: спартакіади серед студентів університету; секції з 

різних видів спорту, групи здоров’я для студентів, викладачів і співробітників 

університету; щорічні спортивні свята; масові змагання й турніри з різних видів 

спорту. Тільки в 2014–2015 навчальному році проведено понад 17 спортивно-

масових заходів, у яких узяли участь більше 350 студентів; 85 студентів 

займалися в спортивних та оздоровчих секціях (баскетбол, волейбол, футбол, 

важка атлетика, спортивна гімнастика та акробатика, плавання тощо). 

Студенти-спортсмени університету в 2015 році досягли вищої спортивної 

майстерності та спортивного удосконалення, з них: 2 майстрів спорту, 6 

кандидатів у майстри спорту. До складу збірних команд України з різних видів 

спорту входять 4 студенти-спортсмени. За 2015 рік 2 студенти брали участь у 

міжнародних, 2 – у державних та 2 – в обласних спортивних змаганнях. Серед 

наших вихованців 3 чемпіони світу, чемпіони Європи та переможці Кубку України. 

Студенти-спортсмени гідно представляють Київську область та університет у 

першостях та чемпіонатах світу, всеукраїнських змаганнях, виступають на 

змаганнях серед ВНЗ України, у Всесвітній універсіаді. 

 

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності 

колективу університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження 

науково-дослідних робіт у напрямах, пов’язаних із викликами, що стоять перед 

людством, і є актуальними для забезпечення розвитку Української держави. До 

них належить розвиток сільськогосподарських, біологічних, економічних, 

юридичних, фізико-математичних наук через фундаментальні й прикладні 

дослідження. Досягнення світового рівня якості наукових досліджень є 

загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення – першочергове 

завдання університету. 

Науково-дослідна робота в університеті проводиться на всіх факультетах усіма 

науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами. 

Тематика наукових досліджень охоплює всі галузі, за якими в університеті 

відбувається навчання: технологія отримання продукції рослинництва, технологія 

отримання та переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина, екологія, 

економіка агропромислового комплексу, юридичні науки, лінгвістика та переклад.  
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4.1. Концептуальні засади наукової діяльності університету 

Єдність розвитку освіти, науки і практики є визначальним чинником 

реформування університетського життя. Стратегічними напрямами наукових 

досліджень в університеті є підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва; охорона природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; 

якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва 

сільськогосподарської та харчової продукції; забезпечення епізоотичного 

благополуччя країни, біозахист промислового тваринництва, збереження здоров'я 

тварин, сучасна ветеринарна справа; механізація та інженерний менеджмент 

сільськогосподарського виробництва; енергетика та автоматика в 

агропромисловій та природоохоронних сферах, економіка, менеджмент, 

маркетинг, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні 

стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; 

освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; 

інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та 

природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення земельних відносин, 

регулювання біоресурсів і сталого природокористування. 

За звітний період наукова робота університету була спрямована: 

– на пошук та формування напрямів наукових досліджень, які б відповідали 

сучасному рівню світової науки на основі координації діяльності науковців та ком-

плексних тем наукових досліджень; 

–  на підвищення якості наукових статей відповідно до сучасних міжнародних 

вимог, посилення уваги до наукометричних показників в оцінці діяльності науковців; 

–  на створення цікавого для кінцевого споживача продукту науково-

дослідної роботи, активне впровадження результатів НДР у виробництво на ко-

мерційних засадах, в т.ч. і через спеціально створені структури університету (нау-

ковий парк); 

–  поєднання науки – освіти – практики у підготовці сучасного конкурентосп-

роможного на ринку праці випускника, майбутнього фахівця аграрного профілю. 

Основні завдання університету у галузі наукової, науково-технічної діяльності 

спрямовані на: 

розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, соціально-

економічних, гуманітарних, психолого-педагогічних наук з метою їх подальшого 

використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки; 

виконання прикладних досліджень і розробок, насамперед в сфері агарної 

науки, з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залу-

чення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань, розбудови 

економіки країни;  

дослідження і розробку теоретичних та методологічних основ формування і 

розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і ви-

ховання; 



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

45 

 

 

підтримку існуючих та формування нових наукових шкіл; 

здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та 

обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл; 

забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців, наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-

технічного прогресу; 

розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із за-

кордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою 

спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення висо-

ких технологій і розширення використання наукових розробок університету в аг-

ропромисловому виробництві; 

розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної 

продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтова-

них на ринок високих технологій; 

сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників 

як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологіч-

ної продукції; 

модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази університету, в 

тому числі науково-дослідних інститутів, науково-дослідних лабораторій, дослідного 

поля, навчально-науково-дослідного центру БНАУ та ефективне їх використання; 

організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень 

науковців університету через дорадчу службу університету, засоби масової інфо-

рмації, мережу Інтернет, виставки; 

проведення аналітичних досліджень ринку наукових послуг, патентно-

ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та 

трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів. 

Крім того, у структурі БНАУ існують окремі науково-дослідні підрозділи, 

зокрема два регіональних наукові центри, п’ять науково-дослідних інститутів та 

шістнадцять науково-дослідних лабораторій.  

У 2015 році були створені 22 науково-дослідні інститути у складі 

університету, які узяли на себе функцію координування наукової роботи, 

підвищення якості наукових розробок, впровадження результатів науково-

дослідної діяльності у виробництво. Директорами новостворених НДІ призначено 

провідних вчених БНАУ, які є визнаними фахівцями у своїх галузях. 

Протягом 2015 року було підтверджено атестацію на право виконання 

вимірювань у системі державного метрологічного контролю 10 науково-дослідних 

лабораторій університету, які плідно працюють на агробіотехнологічному, 

біолого-технологічному факультетах та факультеті ветеринарної медицини. 

Згідно з Концепцією розвитку науково-дослідної роботи наукова робота 

наукових підрозділів та кафедр відбувалась в межах виконання комплексних 

науково-дослідних тем. 
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4.2. Тематика та фінансування наукових досліджень 

Тематика наукових досліджень виконувалась в межах пріоритетних напрямів 

наукових досліджень, визначених законодавством України (табл. 4.1). 
 

Таблиця 4.1. – Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень 

                          і розробок БНАУ (2013-2015 рр.) 

Назва пріоритетного 
напряму розвитку 

науки і техніки 
(із закону) 

Назва пріоритетного 
тематичного 

напряму вищого 
навчального 
закладу (із 

постанови КМУ) 

Код 
наукового 

дослідження/ 
розробки 

Назва наукової школи, 
прізвище та ініціали 
керівника, наукова 

ступінь, вчене звання. 

1 2 3 4 

4. Раціональне 

природокористування 

4.1. Технології сталого 

використання, збере-

ження і збагачення 

біоресурсів та покра-

щення їх якості і без-

печності, збереження 

біорізноманіття.  

П 4.1. Збереження 

біорізноманіття у 

агроекосистемах.  

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

Т.М. Димань. 

4.2. Технології 

раціонального 

використання ґрунтів і 

збереження їх 

родючості.  

П 4.2. Технології обробітку 

ґрунту у п’ятипільних 

польових сівозмінах 

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

І.Д. Примак. 

4.3. Перспективні 

технології 

агропромислового 

комплексу та 

переробної 

промисловості. 

П 4.3.1. Сучасні технології 

ветеринарного забезпе-

чення здоров’я і продук-

тивності сільськогоспо-

дарських тварин. 

Доктор ветеринарних 

наук, академік НААН, 

професор М.В. Рубленко. 

Доктор ветеринарних 

наук, академік НААН, 

професор В.І. Левченко. 

4.3.2. Ресурсо- та енерго-

зберігаючі технологій 

виробництва продуктів 

тваринництва.  

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

В.С. Бомко.  

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

М.М. Луценко. 
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Продовження 

1 2 3 4 

5. Науки про життя, нові 

технології профілактики 

та лікування 

найпоширеніших 

захворювань  

5.1. Проблеми 

розвитку особистості, 

суспільства, 

демографія та 

соціально-економічна 

політика 

П 5.1.1. Удосконалення 

організаційно-

економічного механізму 

забезпечення стійкого 

розвитку агросфери. 

Доктор економічних наук, 

професор А.С. Даниленко 

Доктор економічних наук, 

професор О.М. Варченко 

5.2. Геномні технології 

в біомедицині та 

сільському 

господарстві.  

 

П 5.2.1. Генетично-

селекційні та 

біотехнологічні методи 

поліпшення сортів 

сільськогосподарських 

культур.  

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

С.П. Васильківський  

 5.3. Конструювання та 

технології створення 

нових лікарських 

засобів на основі 

спрямованого дизайну 

біологічно активних 

речовин та 

використання 

наноматеріалів.  

П 5.3.1. Біотехнологія 

конструювання та 

іммобілізації біологічно-

активних речовин. 

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор  

О.М. Мельниченко. 

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

С.В. Мерзлов. 

5.4. Технології 

створення 

молекулярно-

діагностичних систем 

та терапевтичних 

засобів, ферментних 

та бактеріальних 

препаратів.  

 

П 5.4.1. ДНК-технології в 

тваринництві і 

рослинництві, 

молекулярна діагностика 

інфекційних хвороб.  

Доктор сільськогоспо-

дарських наук, професор 

Т.М. Димань. 

Доктор ветеринарних 

наук, професор 

Л.Є. Корнієнко. 

 
Протягом 2015 рр. було зареєстровано в УкрІНТЕІ 11 тем ініціативних 

наукових досліджень, які виконуються на всіх факультетах університету.  

Відповідно до тематики наукових досліджень щорічно складається план 

науково-дослідної роботи, який охоплював всі її види, ініціативні наукові 



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

48 

 

 

дослідження, виконання кандидатських і докторських дисертацій, написання 

наукових статей, монографій, отримання патентів, участь у конференціях, виконання 

науково-дослідних робіт за держбюджетними і господарчими договорами. 

Рішенням вченої ради за поданням ради факультетів затверджуються 

основні напрями наукових досліджень (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Перелік основних напрямів науково-дослідної роботи БНАУ  

                        на 2015 рік 

№ 

з/п 
Назва напряму НДР Керівник 

1 2 3 

Екологічний факультет 

1.  
Моделювання процесів вирощування цінних видів риб в установах 

замкнутого водопостачання (УЗВ) 

доцент 

Веред П.І. 

2.  

Розроблення ПЛР-тест-систем для виявлення збудників інфекційних 

захворювань риб. 

Розроблення методології ідентифікації та паспортизації об’єктів 

аквакультури за допомогою молекулярно- 

біологічних методів. 

професор 

Димань Т.М. 

3.  

Оцінка біогенної міграції радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 в 

агроекосистемах Лісостепової зони України. 

Розроблення керівного нормативного документу щодо екологічної 

паспортизації сільськогосподарських підприємств. 

професор 

Розпутній О.І. 

4.  

Мінімізація негативного впливу рибогосподарської діяльності на 

екологічний стан малих та середніх річок. Моделювання процесів 

вирощування цінних видів риб в установах замкнутого 

водопостачання (УЗВ). 

Удосконалення мікромінерального живлення різних видів 

сільськогосподарської птиці. 

доцент 

Олешко О.А. 

5.  

Інтегральне управління лісовими ресурсами України». 

Трикале озиме: екосистем ний підхід дослідження для формування 

сталих урожаїв. 

Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів 

зернових і зернобобових культур. 

професор 

Лавров В.В. 

6.  

Еколого-паразитологічний моніторинг та лікувально-профілактичні 

заходи у форелевих господарствах України. 

Удосконалення технологічної схеми підрощення акваріумних риб, 

черевоногих молюсків та водоростей на базі басейнового комплексу 

факультету. 

доцент 

Гриневич Н.Є. 

7.  

Біотехнологія одержання та застосування новітніх про біотичних 

препаратів. 

Використання органічних форм біогенних металів у птахівництві. 

професор 

Бітюцький В.С. 
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Біолого-технологічний факультет 

8.  

Розробка технологій одержання біологічно-активних препаратів та їх 

застосування у тваринництві з метою корекції імунного статусу 

молодняку. 

Розробка технологій одержання комплексних дезінфікуючих 

препаратів та їх застосування у тваринництві. 

доцент 

Малина В.В. 

9.  

Генетичні та селекційні аспекти підвищення ефективності селекції 

молочної худоби. 

Ефективність використання синтетичних ліній і термінальних кнурів 

у свинарстві. 

доцент 

Ставецька Р.В. 

10.  

Наукове обґрунтування, розробка та впровадження 

енергозберігаючих елементів адаптивних технологій виробництва 

молока, яловичини, баранини, кролятини. 

Оптимізація формування високопродуктивних стад молочної 

худоби. 

Розроблення системи вирощування, годівлі та утримання коней 

різного напрямку використання. 

Оптимізація технологічних процесів дозрівання меду в бджолиному 

гнізді. 

доцент 

Донченко Т.А. 

11.  

Утилізація кисломолочної сироватки за допомогою біотехнології 

спіруліни. 

Розроблення сучасної технології виробництва змішанолігандних 

комплексів металів-біотиків та використання їх у тваринництві. 

Розроблення технології вирощування спіруліни та використання її у 

птахівництві. 

професор 

Мерзлов С.В. 

12.  
Біохімічні зміни в організмі тварин та птиці за впливу різних фізико-

хімічних факторів 

професор 

Цехмістренко С.І. 

13.  

Енергоощадні програми та системи освітлення ремонтного 

молодняку та дорослих курей. 

Розробка прийомів збалансованої годівлі. свиней 

доцент 

Каркач П.М. 

14.  

Експериментальне обґрунтування використання кормових добавок у 

годівлі бджіл в умовах нестабільної кормової бази  

України. 

Еколого-зоотехнічна оцінка кормів зони, постраждалої від аварії на 

ЧАЕС. 

Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання 

консервантів при заготівлі та використанні кормів. 

Наукове обґрунтування використання штучних кормів у годівлі 

прісноводних риб. 

професор 

Бомко В.С. 
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Факультет ветеринарної медицини 

15.  

Розробити систему підвищення заплідненості корів, профілактики 

ембріональної смертності та гестозів, профілактично-лікувальних 

заходів щодо симптоматичної неплідності за асоційованого перебігу 

акушерської, гінекологічної та хірургічної патології 

високопродуктивних корів. 

Удосконалення андрологічної диспансеризації та корекції відтворної 

функції бугаїв-плідників. 

Розробка сучасних технологічних модифікацій для інтенсивної 

репродукції поголів’я свиней. 

Розробка лікувально-профілактичних заходів за порушень 

відтворної функції корів в сучасних виробничих умовах та за 

стаціонарних інфекцій. 

доцент 

Власенко С.А 

16.  

Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини 

і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації 

нормативно-технічних документів. 

Паразитози риби (поширення, діагностика і профілактика). 

Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та 

молодняку сільськогосподарських тварин. 

доцент 

Хіцька О.А. 

17.  

Розробити та впровадити оптимальні варіанти профілактики та 

схеми оздоровлення неблагополучних стад від лейкозу з 

використанням імуноферментного методу діагностики. 

Розробка та впровадження в практику ветеринарної медицини 

новітніх методів профілактики вірусної геморагічної хвороби кролів. 

Застосування методів молекулярної діагностики у профілактичних і 

оздоровчих заходах за інфекційних хвороб тварин. 

Ветеринарні превентивні технології і управління ними у системі 

протиепізоотичних заходів у тваринництві. 

професор 

Корнієнко Л.Є. 

18.  

Удосконалення лабораторної діагностики сибірки тварин. 

Вивчення ролі мікроскопічних грибів та їх метаболітів у патології с.-г. 

тварин. 

доцент 

Зоценко В.М. 

19.  

Фізіологічні основи підвищення м’ясної продуктивності тварин. 

Імунобіологічна реактивність і оксидаційні процеси за аскарозу 

свиней та їх корекція. 

професор 

Ніщеменко М.П. 

20.  

Експериментальне і теоретичне обґрунтування методів діагностики 

та профілактики поліметаболічної і поліорганної внутрішньої 

патології у жуйних, коней, свиней, птиці та дрібних домашніх тварин. 

Діагностика ендокринопатій у коней. 

Діагностика анемічного синдрому у собак. 

Лікування коней за анемічного синдрому. 

Кальцієфосфорний обмін у коней в нормі та за патологій. 

Діагностика панкреатопатії у коней. 

професор 

Головаха В.І. 
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21.  

Експериментальне і теоретичне обґрунтування методів діагностики 

та профілактики поліметаболічної і поліорганної внутрішньої 

патології у жуйних, коней, свиней, птиці та дрібних домашніх тварин. 

академік НААН 

Левченко В.І. 

22.  

Теоретичне та клініко-експериментальне обґрунтування засобів 

регенеративної ветеринарії за хірургічних хвороб тварин. 

Обгрунтування антиоксидантних засобів для лікування і 

профілактики хірургічних хвороб тварин. 

Вивчати видові особливості запальної реакції у тварин при 

хірургічній патології та розробити на цій основі ефективні 

діагностичні та лікувально-профілактичні заходи. 

Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у тварин. 

Застосування озонотерапії при гнійно-запальних процесах у собак. 

Опрацювання лікувально-профілактичних заходів при хворобах 

кінцівок у високопродуктивних корів. 

Розробити діагностичні критерії і лікувально-профілактичні заходи 

при хірургічній та акушерській, внутрішній патології у коней. 

академік НААН 

Рубленко М.В. 

23.  

Експериментально-морфологічне дослідження реактивних та 

репаративних властивостей сполучнотканинних елементів 

локомоторного апарату ссавців та птахів, їх екстра та інтраорганна 

іннервація та васкуляризація. 

доцент 

Сторожук В.А. 

Агробіотехнологічний факультет 

24.  

Розробка теоретичних та практичних основ еколого-економічних 

альтернативних, ресурсозберігаючих технологій вирощування 

сортових, міжсортових посівів сільськогосподарських культур у 

польових сівозмінах Лісостепу України з використанням 

мікробіопрепаратів, ростових, фізіолого активних речовин, сортів, 

гібридів власної, вітчизняної та зарубіжної селекції, створених на 

основі нових біотехнологічних методів. 

Ентомокомплекс на однорічних бобових культурах та контроль 

чисельності фітофагів в Центральному Лісостепу України. 

доцент 

Хахула В.С. 

25.  
Наукові основи збереження, збагачення і використання в озелененні 

природної і культивованої флори в умовах Лісостепу України 

професор 

Черняк В.М. 

26.  

Розробка методичних рекомендації з оцінки агроугідь щодо впливу 

вітрової і водної ерозій для створення ефективної системи 

полезахисних лісових насаджень у Київській області. 

Удосконалення технології клонального мікророзмноження та 

посасептичної адаптації хости. 

доктор с.-г. наук 

Стадник А.П. 

27.  
Розробка технологій основного механічного обробітку грунту в 

п'ятипільних польових сівозмінах. 

професор 

Примак І.Д. 
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28.  

Вивчення міжнародної колекції ріпаку, виділення генетичних джерел 

як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних сортів 

стійких проти несприятливих біотичних і абіотичних чинників. 

Створення вихідного матеріалу в селекції озимої пшениці на базі 

індукованого мутагенезу. 

Якість та продуктивні властивості гібридного насіння цукрових 

буряків залежно від способів його підготовки. 

Вивчення сортозразків часнику озимого та створення вихідного 

матеріалу, стійкого проти біотичних та абіотичних факторів. 

професор 

Васильківський 

С.П. 

Факультет права та лінгвістики 

29.  Розбудова української державності: стан та перспективи 
доцент 

Мельник Л.М. 

30.  
Актуальні питання сучасних історичних та суспільно-політичних 

досліджень в Україні 

доцент 

Земський Ю.С. 

31.  

Земля як об’єкт сільськогосподарської науково-дослідної та 

навчальної діяльності: питання правового регулювання, 

господарської, договірної роботи, практичного застосування 

доцент 

Єфремова І.І. 

32.  
Теоретичні та практичні аспекти боротьби із злочинністю, 

правопорушення та їх профілактика в Україні 

доцент 

Сокиринська О.А. 

33.  
Лексико-семантичні, стилістичні і граматичні проблеми перекладу та 

методика навчання перекладу 

доцент 

Семілетко В.І. 

34.  

Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти 

функціонування і викладання англійської мови в системі 

неперервної освіти. 

Дослідження проблематики слов’янської філології в системі сучас-

них загальносвітових тенденцій у розвитку націєтворчих процесів 

доцент 

Борщовець- 

ка В.Д. 

35.  

Комунікативно-функціональний, проблемний та системно-

діяльнісний підхід до професійно орієнтованого навчання іноземних 

мов студентів аграрних спеціальностей 

доцент 

Шмирова О.В. 

Економічний факультет 

36.  
Формування та функціонування агропродовольчого ринку України в 

умовах глобалізації. 

професор 

Варченко О.М. 

37.  
Розробка економічного механізму обгрунтування інновацій у 

сільському господарстві. 

професор 

Губенко В.І. 

38.  
Стратегічні проблеми розвитку сільського господарства та сільських 

територій 

академік 

Даниленко А.С. 

39.  
Механізм ефективного відтворення біоенергетичних ресурсів 

господарств корпоративного сектору. 

професор 

Свиноус І.В. 

40.  
Аграрний ринок в умовах прискорення науково-технічного прогресу 

в умовах глобалізації 

доцент 

Шуст О.А. 
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Фінансування наукових досліджень відбувалось на основі держбюджетних та 

господарчих договорів і у 2015 р. становило 562,1 тис грн., порівняно з 376,5 тис. 

фінансуванням у 2014 році, спостерігалося певне збільшення фінансування, було 

збережено і збільшено обсяги госпдоговірної тематики (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Джерела фінансування НДР 

 

Велика увага приділялася пошуку позабюджетного фінансування наукових 

досліджень, враховуючи запити виробництва та комплексний характер наукового 

продукту (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Алгоритм фінансування 
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рівень публікацій 

і презентації результатів 
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Практична спрямованість  
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4.3. Впровадження та оприлюднення результатів наукових  

       досліджень 

В системі впровадження завершених наукових розробок у виробництво 

важливу роль відіграє наявність тісних виробничих зв’язків між університетом та 

багатьма господарствами України, функціонування філій кафедр на виробництві, 

постійний контакт науковців та фахівців господарств-партнерів. 

 

Споживачі науково- 

технічної продукції 
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підприємства різних 
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24 науково-дослідних 

інститути 

Модельні 

господарства 

21 науково-дослідна 

лабораторія (10 атестованих) 

Кафедри університету 

Філії кафедр 

на виробництві 

Тимчасові творчі 

колективи 

Фонди наукової бібліотеки та 

ресурсні центри з доступом 

до Інтернету 

Господоговірна 

діяльність 

науково- 

дослідних 

лабораторій 

та кафедр 

Банк закінчених наукових 

розробок готових до 

впровадження, інформаційно-

консультаційний відділ 

 

Рис. 4.4. Структура впровадження науково-технічної продукції 

 
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету публікувались у міжнародних та фахових наукових виданнях та 

матеріалах наукових конференцій.  
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За звітний період в університеті було випущено 9 фахових збірників наукових 

праць та 6 збірників матеріалів конференцій, в яких опубліковано понад 993 

статей науковців та більше 573 студентських статей. 

Досить ефективним методом оприлюднення результатів наукових 

досліджень в університеті є проведення міжнародних та державних конференцій, 

науково-практичних семінарів, на яких науковці університету мали можливість 

донести результати своїх здобутків до колег. 

У 2015 рр. в університеті проведено 13 міжнародних,16 державних 

конференцій та два круглих столи з актуальних питань аграрної науки.  

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

Білоцерківського національного аграрного університету  

за 2015 рік  

 

Міжнародні 

1. Міжнародна студентська науково-практична конференція “Сучасні 

проблеми ветеринарної медицини“, 12-13 березня 2015 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Новітні технології в 

рослинництві“, 14-15 травня 2015 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Новітні технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва“, 14-15 травня 2015 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Сучасні проблеми 

ветеринарної медицини“, 14-15 травня 2015 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Екологічні проблеми 

сучасного світу та шляхи їх вирішення“, 14-15 травня 2015 р. 

6. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Стратегічні 

пріоритети економічного розвитку агросфери“, 14-15 травня 2015 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Психолого-

педагогічні та лінгвістичні дослідження в умовах освітніх реформаційних 

процесів“, 14-15 травня 2015 р. 

8. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 

докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті“: “Актуальні проблеми 

українського законодавства. Філософсько-культурологічні дослідження“, 14- 

15 травня 2015 р. 
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9. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети 

розвитку аграрного сектору України в умовах невизначеності та ризику“,  

2-3 червня 2015 р. 

10. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю від 

дня народження видатного вченого-селекціонера, доктора сільськогосподарських 

наук, професора, члена-кореспондента НААН Басовського Миколи Захаровича 

“Генетика, розведення та селекція тварин: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку“, 10-11 червня 2015 р. 

11. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми годівлі тварин в 

умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції 

тваринництва“, присвячена 85-річчю від дня народження видатного вченого, 

доктора с.-г. наук, професора Володимира Федоровича Каравашенка, 25-26 

вересня 2015 р. 

12. Міжнародний науково-методичний семінар “Актуальні питання підготовки 

фахівців ветеринарної медицини з проблем внутрішньої патології“, 4-5 листопада 

2015 р. 

13. Міжнародна науково-практична конференція “Добробут продуктивних 

тварин у контексті гармонізації законодавства України та Європейського Союзу“, 

27 листопада 2015 р. 

 
Державні 

1. Державна студентська науково-практична конференція “Новітні технології 

в рослинництві“, 12 березня 2015 р. 

2. Державна студентська науково-практична конференція “Новітні технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва“, 12-13 березня 2015 р. 

3. Державна студентська науково-практична конференція “Екологічні 

проблеми України та шляхи їх вирішення“, 12 березня 2015 р. 

4. Державна студентська науково-практична конференція “Стратегічні 

пріоритети розвитку агропродовольчого виробництва“, 12 березня 2015 р. 

5. Державна студентська науково-практична конференція “Актуальні питання 

культурології, лінгвістики та педагогіки“, 12 березня 2015 р. 

6. Державна студентська науково-практична конференція “Актуальні 

проблеми законодавства України“, 12 березня 2015 р. 

7. Круглий стіл з питань патріотичного виховання молоді за участю 

представників Київської облдержадміністрації, 16 квітня 2015 р. 

8. Науково-практичний семінар “Сучасний досвід озеленення населених місць 

айстрою однорічною та шляхи вирішення існуючих проблем“, 8 вересня 2015 р. 

9. Державний науково-практичний семінар “Наукометричні і реферативні 

бази даних наукової літератури“, 12 листопада 2015 р. 

10. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – виробництву»: 

«Сучасні агробіотехнології та землеустрій в Україні», 19 листопада 2015 р. 
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11. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – 

виробництву»: «Новітні технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва», 19 листопада 2015 р. 

12. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – вироб-

ництву»: «Основні напрями забезпечення ветеринарного благополуччя 

тваринництва», 19 листопада 2015 р. 

13. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – вироб-

ництву»: «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення», 19 листопада 

2015 р. 

14. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – вироб-

ництву»: «Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери», 19 лис-

топада 2015 р. 

15. Державна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та 

лінгвістичні дослідження в умовах реформаційних процесів в аграрній освіті та 

науці», 19 листопада 2015 р. 

16. Державна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

українського законодавства», 19 листопада 2015 р.  

 

Круглі столи 

1. Круглий стіл з проблем і перспектив децентралізації в Україні, 25 вересня 

2015 р. 

2. Круглий стіл з питань вивчення воєнно-політичної історії України та історії 

українського війська, присвяченого Дню захисника України, 13 жовтня 2015 р. 

 

 

4.4. Наукове товариство творчої молоді. 

В 2015 н.р. діяльність товариства була спрямована на створення умов для 

виявлення і розвитку студентами своїх наукових здібностей та інтересів, 

підтримка в їх реалізації, а також їх участі у виконанні науково-дослідних робіт, 

програм, що виконуються в університеті та інших спільних інтересів. 

Упродовж звітного періоду функції вищого органу НТТМ здійснювала Рада у 

складі 25 представників всіх факультетів університету. На засіданнях Ради НТТМ 

обговорювалися майбутні наукові проекти, створювалися ініціативні групи для 

допомоги в організації науково-практичних заходів. 

У БНАУ наукові дослідження студентів проводяться під керівництвом 

науково-педагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії, 81 

навчально-науковій філіях кафедр на виробництві, ННДЦ БНАУ, ветеринарній і 

юридичній клініках.  

Первинною структурною одиницею НТТМ є науковий студентський гурток, 

який діє на кожній кафедрі університету.  
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У звітному році до науково-дослідної роботи в 52 гуртках було залучено 2160 

студентів, які активно працювали над дослідженням і розробкою держбюджетних, 

наукових комплексних кафедральних тем.  

За результатами наукової діяльності 65 студентів і 92 молодих вчених 

виступили з доповідями на 33-ох міжвузівських конференціях, науково-практичних 

семінарах в межах України, 35 учасників з їх числа були відмічені дипломами і 

грамотами. 

Спільно з Науковим товариством в університеті було організовано і 

проведено Державну студентська науково-практичну конференція (12-13 березня 

2015 р.).  

• Працювало 37 секцій. 

• Участь у роботі секцій прийняло 2200 студентів.  

• Виступило з доповідями 712 студентів.  

• Нагороджено дипломами І-ІІІ ступенів, подяками 118 студентів. 

• 540 публікацій у електронних збірниках тез конференції. 

Участь у конкурсі студентських наукових робіт 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. 

І університетський тур було проведено з 11 галузей науки, в ньому взяли 

участь 65 студентів.  

Представлені конкурсні роботи у переважній більшості було виконано на 

високому науковому рівні із застосуванням сучасних методів дослідження.  

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у базові ВНЗ були направлені роботи 

переможців І туру:  

Андрієвського В.В. – наук. керівник доцент Мацкевич В.В. 

(агробіотехнологічний факультет). 

Якименка Р. – наук. керівник доцент Буштрук М.В. (біолого-технологічний ф-т). 

 Роль Н. – наук. керівник доцент Сломчинський М.М. (біолого-технологічний ф-т). 

Головахи І.В. – наук. керівник доцент Антіпов А.А. (ФВМ). 

Грищенко М.С. – наук. керівник доц. Арбузова Т.В. (економічний ф-т). 

Голосової Н.О. – наук. керівник канд. екон. наук Задорожна Р.П. (економічний ф-т). 

Пилипенко Л.О – наук. керівник канд. екон. наук Задорожна Р.П. (економічний ф-т). 

Поберезької О.В. – наук. керівник к. е. н. Томілова Н.О. (економічний ф -т). 

Зими Т.М. – наук. керівник к. е. н. Коваль Н.І. (економічний ф-т). 

Черняк Т.М. – наук. керівник доц. Харчишин В.М.(екологічний ф-т). 

Клочай Л.В. – наук. керівники канд. пед. наук, доцент Семілетко В.І., асистент 

Повшедна І.В.(ф-т права та лінгвістики). 

Никоненко М.О - науковий керівник канд. пед. наук, доцент Стрілецька С.В. 

(ф-т права та лінгвістики). 

Подтьопи А.В. – наук. керівник канд.філ.наук, доцент Будугай О.Д. (ф-т права 

та лінгвістики). 
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Ковальчук Д. - наук. керівник доцент Настіна О.І. (ф-т права та лінгвістики). 

Фещенко С. - наук. керівник доцент Бровко Н.І. (ф-т права та лінгвістики). 

Пертушанка Д. - наук. керівник ст. викладач Мохонько О.О. (ф-т права та 

лінгвістики). 

За результатами ІІ туру в галузі науки «Екологія та екологічна безпека» 

студентка Черняк Т.М. взяла участь у науково-практичні конференції. 

Голосова Н.О. нагороджена грамотою учасника науково-практичної 

конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напряму «Економіка сільського господарства та АПК». 

Диплом ІІ ступеня в галузі «Ветеринарна медицина» отримала студенка ФВМ 

Головаха І. В.  

Диплом ІІІ ступеня в галузі «Менеджмент» отримала студентка економічного 

факультету Грищенко М.С.  

У конкурсі магістерських робіт у галузі екології та природокористування 

студент екологічного факультету Коровицький В. виборов диплом ІІІ ступеня 

(наук. керівник доцент Олешко О.А.) 

Стипендії за досягнення у науковій діяльності:  

7 студентів БНАУ, які успішно навчаються і беруть активну участь у науковій 

роботі стали лауреатами стипендії міського голови: Байбарза І. – студентка еко-

логічного факультету, Білий В. – студент БТФ, Мацюченко О. – студент ФВМ, Ні-

менко С. – студент агробіотехнологічного факультету, Хахула Б. – студент еконо-

мічного факультету, Падова А. – студентка економічного факультету і Шевчук Я. 

– студент факультету права та лінгвістики. 

Студенткам Кальченко І.О. та Кучмі Т.С. призначено академічну стипендії ім. 

М.О. Посмітного. 

Упродовж звітного періоду у Білоцерківську НАУ діяла система підтримки, 

морального та матеріального заохочення студентів до науково-дослідницької 

роботи. На День студента і День науки нагороджувалися спеціальними призами 

та грошовими преміями студенти і аспіранти, які приймали активну участь у 

науковій роботі, успішно презентували результати свої досліджень на конкурсах і 

різних науково-практичних заходах.  

Найкращі студенти, члени НТТМ, які активно займалися науково-дослідною ро-

ботою, виступали на конференціях, брали участь у конкурсах наукових студентських 

робіт після закінчення університету рекомендувалися до вступу в аспірантуру. 

Радою ННТ проводилася суттєва робота по популяризації студентської 

наукової роботи в засобах масової інформації. Інформація постійно публікується 

в газеті “Університет”, на сайті висвітлювалася діяльність Ради, новини, звіти про 

діяльність, інформація про очікуванні конференції.  

Важливим елементом наукової роботи студентів і молодих вчених є 

публікація наукових статей у журналах, вісниках, збірниках наукових праць. 

Упродовж звітного періоду результати наукової роботи студентів були 

опубліковані понад 2400 студентських доповідей. 

http://www.btsau.kiev.ua/uk/node/907
http://www.btsau.kiev.ua/uk/node/907
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4.5. Підготовка науково-педагогічних працівників через          

       аспірантуру та докторантуру 

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

При університеті відкрита докторантура з 16 спеціальностей: 

03.00.04 – біохімія (сільськогосподарські науки) 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин (біологічні, ветеринарні науки) 

03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки) 

06.01.05 – селекція і насінництво 

06.01.09 – рослинництво 

06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки) 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 

16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки) 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 

імунологія  

16.00.05 – ветеринарна хірургія 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні, с.-г. науки) 

16.00.07 – ветеринарне акушерство 

16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза 

16.00.11 – паразитологія (ветеринарні науки). 

Підготовка докторантів за вище перерахованими спеціальностями у 2015 

році здійснювалася на таких кафедрах: 

– терапії та клінічної діагностики (науковий консультант: доктор 

ветеринарних наук, професор, академік В.І.Левченко); 

– хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (наукові консультанти: доктор 

ветеринарних наук, професор, академік М.В. Рубленко та доктор ветеринарних 

наук, професор М.Г. Ільніцький).; 

У Білоцерківському НАУ підготовка аспірантів здійснюється за 22 спе-

ціальностями: 

на агробіотехнологічному факультеті: 

06.01.01 – загальне землеробство 

06.01.04 – агрохімія 

06.01.05 – селекція і насінництво  

06.01.09 – рослинництво 

16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки) 

на біолого-технологічному факультеті: 

03.00.04 – біохімія (сільськогосподарські науки) 

06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки) 
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06.02.02 – годівля тварин 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва 

на екологічному факультеті: 

03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) 

03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки) 

на економічному факультеті: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 

на факультеті ветеринарної медицини: 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин (біологічні, ветеринарні науки) 

16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки) 

16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки) 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 

імунологія  

16.00.05 – ветеринарна хірургія 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні, с.-г. науки) 

16.00.07 – ветеринарне акушерство 

16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза 

16.00.11 – паразитологія (ветеринарні науки) 

Підготовка аспірантів за вище перерахованими спеціальностями у 2015 році 

здійснювалася на таких кафедрах: 

агрономічний факультет: 

На агрономічному факультеті аспірантів немає. Підготовку через відділ 

аспірантури проходили 3 здобувачі наукового ступеня кандидата наук, в тому 

числі на: 

– кафедрі землеробства, геодезії і метеорології (наукові керівники: доктор с.-

г. наук, професор І.Д. Примак та доктор с.-г. наук, доцент Л.М. Карпук). 

біолого-технологічний факультет: 

– технології кормів, кормових добавок та годівлі тварин (наукові керівники: 

доктор с.-г. наук, професор В.С. Бомко і доктор с.-г. наук, професор Л.С. Дяченко); 

– генетики, розведення та селекції тварин (науковий керівник доктор с.-г. 

наук, доцент Р.В.Ставецька); 

– гігієни тварин та основ санітарії (науковий керівник: доктор ветеринарних 

наук, професор В.П. Лясота); 

– харчових технологій та технологій переробки продукції тваринництва 

(науковий керівник доктор с.-г. наук, професор С.В. Мерзлов); 

– органічної та біологічної хімії (науковий керівник доктор с.-г. наук, професор 

С.І.Цехмістренко); 

– технології виробництва молока і м’яса (науковий керівник доктор с.-г. наук, 

професор М.М. Луценко); 
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екологічний факультет: 

– екотрофології (науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Т.М. Димань); 

– безпеки життєдіяльності (науковий керівник доктор с.-г. наук, професор 

О.І.Розпутній); 

– прикладної екології (наукові керівники: доктор с.-г. наук, професор 

В.В.Лавров і кандидат географічних наук, доцент І.П. Гамалій). 

економічний факультет: 

– менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (науковий 

керівник: доктор економічних наук, доцент І.М. Паска);  

– менеджменту (наукові керівники: доктор економічних наук, професор, 

академік А.С.Даниленко і кандидат економічних наук, доцент М.В. Вихор); 

– фінансів та кредиту (науковий керівник: доктор економічних наук, професор 

О.М.Варченко); 

– економіки підприємства (науковий керівник: доктор економічних наук, 

доцент О.А.Шуст). 

факультет ветеринарної медицини: 

– нормальної та патологічної фізіології тварин (науковий керівник доктор 

ветеринарних наук, професор М.П. Ніщеменко); 

– хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (наукові керівники: доктор 

ветеринарних наук, професор, академік М.В.Рубленко і доктор ветеринарних 

наук, професор М.Г. Ільніцький); 

– терапії та клінічної діагностики (науковий керівник: доктор ветеринарних 

наук, професор В.В. Сахнюк) 

Станом на 01.01.2015 року кількість докторантів у Білоцерківському НАУ 

становила три особи та аспірантів – 33 особи, які навчаються за рахунок 

державного замовлення, з них: 

в аспірантурі з відривом від виробництва – 31 особа; 

без відриву від виробництва – 2 особи. 

У 2015 році набір до докторантури за державним замовленням не здійснювався. 

До аспірантури за державним замовленням з відривом від виробництва 

здійснювався набір на такі спеціальності: 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки) – 1 чол. 

03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки) – 2 чол. 

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів (сільськогосподарські науки) – 1 чол. 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 1 чол. 

16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза – 1 чол. 

 Всього – 6 чол. 

Без відриву від виробництва до аспірантури було здійснено набір за 

спеціальностями: 

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів (сільськогосподарські науки) – 1 чол. 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством – 1 чол. 
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08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 1 чол. 

Всього – 3 чол. 

Закінчив докторантуру 1 докторант. Захист дисертації заплановано у другій 

половині 2015 року. 

З аспірантури у 2015 році здійснено випуск 15 аспірантів, усі за денною 

формою навчання. Із аспірантів, що закінчили навчання в аспірантурі, 7 

захистили кандидатські дисертації. 

У Білоцерківському НАУ протягом 2015 року діяло три спеціалізовані ради з 

захисту докторських і кандидатських дисертацій: 

– спеціалізована вчена рада Д 27.821.01 має право проводити захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі 

спеціальностей: 03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки) та 06.02.02 

– годівля тварин і технологія кормів (наказ Міністерства освіти і науки України № 

1411 від 10 жовтня 2013 року); 

– спеціалізована вчена рада Д 27.821.02 має право проводити захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ветеринарних 

наук зі спеціальностей: 16.00.01 – діагностика і терапія тварин, 16.00.02 – 

патологія, онкологія і морфологія тварин та 16.00.05 – ветеринарна хірургія (наказ 

Міністерства освіти і науки України № 893 від 04 липня 2013 року); 

– спеціалізована вчена ради Д 27.821.03 має право проводити захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності: 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) 

(наказ Міністерства освіти і науки України № 54 від 25 січня 2013 року). 

За звітний період у спеціалізованих вчених радах, які діють в університеті, 

проведено захист 1 докторської (16.00.05 – ветеринарна хірургія) і 16-ти 

кандидатських дисертацій (восьми за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК); чотирьох – 

за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія; трьох – за спеціальністю 06.02.02 – 

годівля тварин і технологія кормів і однієї – за спеціальністю 16.00.01 – 

діагностика і терапія тварин). 

Спеціалізовані вчені ради Д 27.821.01 та Д 27.821.02 у 2015 році пройшли 

переатестацію на наступний термін роботи на підставі рішення Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих 

вчених рад від 07 жовтня і 15 грудня 2015 року (накази Міністерства освіти і науки 

України № 1021 від 07 грудня 2015 року та № 1328 від 21 грудня 2015 року). 

Спеціалізована вчена рада Д 27.821.03 – підготовлено пакет документів 

щодо переатестації на наступний термін роботи і подано його для розгляду на 

засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

Протягом 2015 року аспірантами і здобувачами наукового ступеня доктора та 

кандидата наук, які навчалися в аспірантурі університету, захищено 2 докторських (зі 

спеціальності 03.00.16 – екологія (Москалець В.В.) та 06.01.09 – рослинництво 
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(Карпук Л.М.) та 14 кандидатських дисертацій (зі спеціальностей: 03.00.04 – біохімія 

(сільськогосподарські науки) (Поліщук С.А., Коберська В.А.), 03.00.13 – фізіологія 

людини і тварин (ветеринарні науки) (Стовбецька Л.С.), 03.00.20 – біотехнологія 

(сільськогосподарські науки) (Вовкогон А.Г., Хоменко А.Д.), 06.02.02 – годівля тварин 

і технологія кормів (сільськогосподарські науки) (Недашківська Н.В., Кравченко І.В.), 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського 

господарства і АПК) (Демчак І.М., Непочатенко А.В., Чумак Р.М., Ткаченко К.В., 

Гаврик О.Ю., Стариченко М.А.), 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія 

(ветеринарні науки) (Балацький Ю.О.)). 

 

 

6. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  

Наукова бібліотека (НБ) як структурний підрозділ Білоцерківського націона-

льного університету протягом 2015 року здійснювала формування, наукове опра-

цювання, зберігання документів, забезпечувала використання інформаційних ре-

сурсів, проводила науково-методичну, прикладну дослідницьку роботу у сфері бі-

бліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності, надавала користувачам 

онлайновий доступ до наукових джерел інформації. 

Виконуючи функції інформаційного, наукового, освітнього і культурного 

центру Університету, НБ формує книжковий фонд відповідно до потреб навчаль-

ного процесу та науково-дослідницької діяльності, оскільки документні ресурси є 

основою інформаційного, бібліотечно-бібліографічного забезпечення усіх підроз-

ділів університету. 

Загальний фонд бібліотеки нараховує 612166 прим. документів. У 2015 р. 

отримано 4963 документів. 

Основними джерелами комплектування НБ є купівля у видавництвах та книгото-

рговельних організаціях, документообмін, передача від редакційно-видавничого відді-

лу БНАУ, безкоштовна передача від організацій, авторів, благодійних фондів тощо. 

Надходження документів у 2015 р. за джерелами надходжень 
 

Джерела надходжень 
Кількість  

примірників 

Передача від підрозділів БНАУ 1237 

Передплата 1214 

Дарунки / Безкоштовно 207 

На заміну загублених читачами 1072 

Документи, що не беруться на баланс (дисертації, 
автореферати, брошури) 

463 

Документообмін 130 

Купівля 594 

Разом 4963 

Структура документів у 2015 р. за джерелами надходжень: 
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Зростаючі потреби розвитку вітчизняної освіти та науки вимагають підви-

щення повноти й оперативності інформаційного забезпечення користувачів НБ 

зарубіжними новітніми науково-інформаційними ресурсами. Зокрема, потребує 

значного розширення доступ до світових електронних баз даних, в яких сконцен-

тровано наукоємне знання та досвід його впровадження. 

Зарубіжні видавництва надають тестовий доступ до БД в режимі on-line, що 

дає можливість користувачам оцінити ресурс та, якщо буде потреба, замовити 

його передплату для університету. Протягом року надано тестовий доступ до ін-

формаційних ресурсів та БД Polpred. com (огляд ЗМІ), AGRIS, AGORA. 

Передплата електронних ресурсів зарубіжних видавництв обмежена виділе-

ними коштами. Аналіз замовлень від підрозділівУніверситету показав, що замов-

лення перевищують наші фінансові можливості, а тому економічний чинник є од-

ним з вирішальних при передплаті доступу до БД. 

У 2015 р. зареєстровано за єдиним обліком 7105 читачі. Користувачів обслу-

говували на 8 абонементах, і в 4 читальних залах, що нараховують 378 посадоч-

не місце. 
 

Показники структури контингенту читачів 
 

  2015 

Число читачів за єдиним обліком 7105 

в т.ч. за категоріями:  

cтуденти денного відділення 4205 

cтуденти заочного відділення 2216 

професорсько-викладацький склад 35 

наукові працівники 389 

інші працівники ун-ту 552 

 

Структура контингенту читачів 
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Відвідування структурних підрозділів – 97242. Книговидача становить 

628474 прим. документів.  

НБ має значний за обсягом і унікальний за складом електронний інформа-

ційний ресурс, який поєднує електронні каталоги книжкових видань, авторефера-

тів і дисертацій, бібліографічні бази даних публікацій за профілем Університету. 

Усього в електронному каталозі нараховується 380000 записів. 

Важливу роль у функціонуванні автоматизованої бібліотечно-інформаційної 

системи «УФД/Бібліотека» відіграє лінгвістичне забезпечення та підтримка на ак-

туальному рівні інформаційно-мовних словників, забезпечення виконання систе-

мних функцій пошуку по тематичних запитах. Бібліотека продовжує роботу з лінг-

вістичного забезпечення електронного каталогу бібліотеки з використанням різ-

них інформаційно-пошукових мов (ІПМ) для максимально повного розкриття зміс-

ту документів і якнайповнішого задоволення інформаційних запитів користувачів 

бібліотеки. 

Науковою бібліотекою забезпечена наукова обробка документів в автомати-

зованому режимі: 11974 розширено відредаговано 1021 бібліографічних записів. 

Продовжується робота по наповненню «Електронного каталогу періодичних 

видань Університету», створеного з метою надання науковому співтовариству 

зручних сучасних засобів доступу до електронних версій наукових журналів та 

збірників, які засновані Білоцерківським національним аграрним університетом. 

У рамках культурно-просвітницьких заходів проведено 31 виставка нових 

надходжень, прочитано 40 годин на заняттях з інформаційної культури, підготов-

лено та проведено 21 екскурсію фондами бібліотеки для гостей Університету, 

студентів БНАУ, делегацій із зарубіжних країн. 

Надано 16124 довідок, 2608 бібліотечно-бібліографічних консультацій. 
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Основою для всієї подальшої роботи бібліотеки є внесення до автоматизо-

ваної бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) якомога більш детальної інфо-

мації про бібліотечний фонд. 

Сьогодення ставить перед Науковою бібліотекою принципово нові завдання. 

Головними напрямками розвитку НБ є: 

- підвищення ефективності роботи бібліотеки, розширення переліку бібліоте-

чних послуг та покращення інформаційно-бібліотечного забезпечення якості осві-

ти за рахунок розробки гнучкої політики комплектування бібліотечного фонду з 

урахуванням динамічного розвитку Університету; 

- здійснення бібліометричного моніторингу системи документальних комуні-

кацій; 

- формування інформаційного ресурсу вітчизняних та зарубіжних наукових, 

навчальних та суспільно значущих документів на всіх видах носіїв інформації від-

повідно до профілю діяльності Університету, продовження створення загально-

доступної університетської НБ; 

- створення університетського репозитарію – електронного архіву тривалого 

зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого 

доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі; 

- наукове аналітико-синтезоване опрацювання нових надходжень до бібліо-

теки і створення довідково-бібліографічного апарату (системи електронного ката-

логу і бібліографічних картотек, БД); 

- забезпечення сприятливого доступу до інформації та знань для всіх кате-

горій користувачів бібліотеки Університету, розвиток системи дистанційного інфо-

рмаційного обслуговування; 

 - збереження документної спадщини Університету, створення електронної 

повнотекстової бібліотеки рідкісних видань; 

- науково-інформаційне забезпечення загальноосвітнього процесу, сприяння 

популяризації знань, інтеграції науки, освіти, культури; 

- підготовка інформаційно-бібліографічних видань на основі документного 

фонду бібліотеки; 

- міжнародне співробітництво у сфері формування та використання інфор-

маційних ресурсів, проведення обміну інформаційними ресурсами з зарубіжними 

установами, впровадження міжнародних і міждержавних стандартів з науково-

інформаційної діяльності, документознавства та бібліотечної справи; 

- сприяння формуванню позитивного іміджу Університету в Україні, та світо-

вому співтоваристві; 

 - впровадження сучасних інформаційних технологій; 

- впровадження інновацій – реалізування концепції відкритого доступу до ча-

стини бібліотечного фонду на будь-яких носіях інформації; 

- вивільнення корисної площі, розвантаження книгосховищ за рахунок оциф-

рування газетного фонду та фонду періодичних видань; 



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

68 

 

 

- надання користувачам якісно нових можливостей для роботи з великими 

обсягами повнотекстових електронних документів, у тому числі можливостей від-

даленого доступу до інформації; 

- забезпечення доступу до інформації, яка існує виключно в електронному 

вигляді; 

- підвищення рівня книгозабезпечення навчальних дисциплін за рахунок по-

внотекстових електронних підручників; 

- забезпечення збереження цінних колекцій видань, надання користувачам 

можливості користування такими виданнями; 

Крім того інформаційним центром Європейського союзу, спільно з представ-

ництвом Європейського союзу в Україні, були проведені для студентів та викла-

дачів наступні заходи:  

1) Тиждень Польщі в Украї-

ні - інформаційна кампанія, при-

свячена Польщі та всьому поль-

ському в Україні - освіта, культу-

ра, бізнес; 

2) Скайп-конференція «Ре-

форма енергетичного сектору в 

Україні»; 

3) Скайп-конференція «Про-

блеми децентралізації та 

регіональної політики в Україні» 
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7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Міжнародна діяльність університету спрямована на інтернаціоналізацію 

навчального процесу та наукової роботи. Відділ з питань зовнішньоекономічної, 

інвестиційної діяльності та роботи з іноземними студентами забезпечує пошук, 

інформування, технічну та консультаційну підтримку програм обміну, які 

фінансують міжнародні фонди.  

Студенти та викладачі університету брали участь у таких програмах 

стажування та навчання як Fulbright, Tempus, ISFRADA, Федерація обмінів 

«Франція-Україна», APOLLO, DAAD, Німецький селянський союз, Балтійська 

університетська програма та інших. Інформація про гранти та програми доступні 

на веб-сторінці університету. В цілому пропонується до 20 різних програм обміну 

з більшістю країн ЄС, а також США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією. За 

звітній період 128 студентів взяли участь у програмах зі стажування закордоном. 

20 викладачів та науковців БНАУ пройшли стажування закордоном чи взяли 

участь у міжнародних наукових та освітянських форумах. 

Співробітництво з Федерацією обмінів Франція-Україна (FEFU) та Німецьким 

селянським союзом надає можливість щорічно 4-5 студентам сільсько-

господарських спеціальностей, котрі володіють французькою та німецькою 

мовами, пройти стажування на підприємствах Франції та Німеччини. Стажування 

є двох рівнів: перший рівень загальний – стажування на фермах; другий рівень 

дає студентам змогу пройти стажування в сільськогосподарських кооперативах чи 

на підприємствах за своєю спеціальністю. Програми передбачають проведення 

інтенсивних курсів французької та німецької мови для відібраних студентів 

викладачами з партнерської сторони. 

Завершилася робота за проектом PLUS, Голландія, в рамках якого пройшли 

стажування НПП агрономічного факультету БНАУ в університеті прикладних наук 

м. Дронтен, Голландія. Викладачі з Голландії проводили заняття з точного 

землеробства для студентів агрономічного факультету та передали свою 

навчально-методичну базу з цієї дисципліни колегам БНАУ. 

2 студентів лінгвістичного відділення почали 2-річне навчання за обміном у 

Політехнічному університеті Шу-Де, Тайвань, а також 2 випускниці лінгвістичного 

відділення БНАУ навчаються у магістратурі вищезазначеного університету. Тай-

ванські студенти очікуються для навчання у БНАУ у 2016 році.  

Започатковано створення Центру китайської мови та культури при БНАУ та 

триває підготовка по оформленню його юридичного статусу. 

Поновлена діяльність програми FEP департаменту сільського господарства 

США. Професор економічного факультету на конкурсній основі здобула грант для 

6 місячного стажування за цією програмою у США. 

Успішно продовжується співпраця з Балтійською університетською програмою. 

Один викладач екологічного факультету та один викладач агрономічного факультету 

взяли участь у щорічній конференції з питань сталого розвитку у Варшаві. 
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Зацікавленість у послугах БНАУ висловили делегації Королівства Йорданії та 

Республіки Судан. Були підписані договори про співпрацю з організаціями, що 

залучають іноземних студентів до навчання в Україні та підготовлено пакет 

документів для отримання дозволу Міністерства освіти та науки України. 

Разом з ветеринарною школою VetAgroSup м. Ліон, Франція, було 

підготовлено перед-проект та готується проект для модернізації навчання на 

ветеринарному факультеті БНАУ та розширення партнерства двох ВНЗ за 

підтримки Міжнародного Епізоотичного Бюро (МЕБ). Створена спільна 

французько-українська робоча група для оцінки навчального процесу і 

матеріально-технічної бази факультету ветеринарної медицини з метою 

підготовки заявки для основного проекту МЕБ. Разом з тим проводиться робота 

над поновленням членства факультету ветмедицини БНАУ у Європейській 

Асоціації факультетів ветмедицини. 

У консорціумі з європейськими та українськими партнерами продовжено 

участь в освітньому проекті ЄС Темпус: «Кваліфікаційні рамки для екологічних 

наук в українських університетах (QANTUS)». Викладачі екологічного факультету 

БНАУ разом з партнерами по проекту, в т.ч. Міністерством освіти та науки 

України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, працюють 

над аналізом європейського досвіду з уніфікації кваліфікаційних рамок для 

екологічних наук та виробленням рекомендацій для запровадження 

Міністерством освіти та науки подібних рамок в Україні. 4 викладачів пройшли 

стажування в європейських ВНЗ в рамках проекту. 

Продовжується співпраця з Університетом м. Гісен, Німеччина, по 

запровадженню спільного магістерського курсу «Менеджмент економіки 

перехідного періоду». 5 викладачів БНАУ пройшли стажування в університеті м. 

Гісен з питань запровадження магістерського курсу. 

В рамках східноєвропейського партнерства університету м. Гісен вивчається 

можливість подання заявок на проекти Еразмус+ та Горизонт 2020, а з 

університетом м. Лодзь можливість навчання студентів БНАУ у Польщі за рахунок 

програми мобільності Еразмус+. 

Продуктивною є робота Інформаційного центру Європейського Союзу, 

відкритого у БНАУ за сприяння посла ЄС пана Я. Томбінського. Центр отримує 

інформаційне забезпечення від структур ЄС та представництв в Україні, 

проводяться скайп-конференції та семінари для викладачів та студентів з питань 

інтеграції України до ЄС, освіти та науки в ЄС, тощо. 

За звітний період було укладено угоди про співпрацю з наступними 

організаціями: 

1. Німецький селянський союз - пролонговано 

2. Федерація обмінів Франція-Україна - пролонговано 

3. Сільськогосподарський університет м. Нітра, Словакія 

4. Міжнародне епізоотичне бюро, Париж, Франція 

5. Представництво Німецької біржі праці при Міністерстві економіки Німеччини 

(МультіКульті) в Україні. 
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8. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР 
 

ННДЦ на сьогодні є не лише базою для практичних занять студентів та 

дослідницьких експериментів науковців, а й потужним виробничим центром, 

стратегічною метою якого є 500 тонн м’яса на рік. Це дасть можливість 

забезпечувати якісним м’ясом, іншими продуктами університетські їдальні та 

заробляти від реалізації продукції певні кошти, яких, на жаль, освітнім закладам 

сьогодні не вистачає.  

За звітний період запущено в дію молочно-товарну ферму на 145 голів, 

маточник для свиней, пташник для курей і гусей, показовий рибний ставок, 

аналогів якому немає в Київській області, відремонтовано телятники № 1 і №2, 

зроблено капітальний ремонт конюшні.  

Розвиток центру дав можливість досягти врожайності пшениці 60 ц/га, 

кукурудзи 90 ц/га, отримувати понад 6000 л молока від корови; приріст молодняку 

ВРХ - 850 г/гол. 

Матеріальна база ННДЦ постійно зростає. За останні роки була придбана 

сушарка на 250 т зерна, міні-комбікормовий завод, тюкопрес соломи. 

На університетських полях вирощують майже всі види культур, що 

характерні для нашої зони. 

У ННДЦ працюють філії кафедр, де запроваджено найсучасніші технології в 

тваринництві і рослинництві. 

У ННДЦ започаткована програма кінно-спортивної школи, збудована 

конюшня, є підготовлений персонал, навчені спортивні коні. 

Нині в ННДЦ здійснюється практична підготовка високопрофесійних фахівців 

з усіх напрямів, а також післядипломне навчання керівників і спеціалістів 

аграрного профілю. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Озима пшениця 8654,6 175 1514,555 290,769 2516,488 1001,933 66 

Кукурудза 6890,8 170 1171,436 292,473 2015,375 843,939 72 

Ячмінь 2767,4 173 478,76 298 824,685 345,925 72 

Соняшник 3118 287 894,866 775 2416,45 1521,584 170 

РАЗОМ по 

рослинництву 
21430,8  4059,617  7772,998 3713,381 91 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Молоко 4371 275 1202,025 501,625 2192,605 990,625  82 

ВРХ (ж.в.) 243,99 1464 357,201 1971,265 480,969 123,768  74 

Свині(ж.в.) 2433,63 1526 3713,719 2331,079 5672,985 1959,266  53 

Разом по 

тваринництву 
  5272,945  8346,559 3073,659  66 

Всього   9332,562  16119,56 4064,,284  44 

         

         

 
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

За 2015 рік по БНАУ 

Показники  

По виробництву молока:  

1. Надоєно молока, т 508 

2. Всього затрат, тис.грн. 1397 

 В т.ч. на оплату праці 270 

Вартість кормів 925 

3. Собівартість 1 цнт., грн. 275 

5. Реалізовано молока, т. 437 

6. Сума виручки за молоко, тис.грн. 2192,605 

В т.ч. дотація - 

7. Реалізаційна ціна 1 цнт. молока, грн. 501,625 

8. Собівартість реалізованої продукції 1202,025 

9. Одержано прибутку/збитку, тис.грн. 990,625 

10. Рівень рентабельності, % 82% 

Вирощування ВРХ  

1. Одержано привісу, цнт. 197,55 

2. Всього затрат на виробництво, тис.грн. 289,213 

В т.ч. оплата праці 44 

Вартість кормів 238 

3. Собівартість 1 цнт. привісу ВРХ, грн 1464 

5. Реалізовано ВРХ на м’ясо, т. 24 

6. Сума виручки за м’ясо, тис.грн. 480,969 

7. Середня реалізаційна ціні 1 цнт., грн. 1971,265 

8. Собівартість реалізованої продукції 357,201 

9. Одержано прибутку/збитку, тис.грн. 123,768 

10. Рівень рентабельності, % 74% 

Вирощування свинини:  

1. Одержано приросту свиней, цнт 2640 

2. Всього затрат, тис.грн. 4028,640 

 В т.ч. на оплату праці 197 
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Вартість кормів 3120 

3. Собівартість 1 цнт. привісу , грн 1526 

5. Реалізовано свиней, т. 243 

6. Сума виручки від реалізації, тис.грн. 567,559 

7. Середня реалізаційна ціні 1 цнт., грн. 2331,079 

8. Собівартість реалізованої продукції 3713,719 

9. Одержано прибутку/збитку, тис.грн. 1959,266 

10. Рівень рентабельності, % 53% 

Всього по тваринництву:  

1. Всього затрат тис. грн. 5714,853 

В т.ч. оплата праці 511 

Вартість кормів 4283 

2. Всього грошових надходжень від реалізації 

тваринницької продукції тис. грн 

8345,528 

3. Собівартість реалізованої продукції 5272,92 

4. Одержано прибутку/збитку від реалізації тваринницької 

продукції тис. грн 

3073,659 

5. Рівень рентабельності, % 66% 

 

 

 
 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За звітний період постійна увага приділялася удосконаленню господарчої 

діяльності, капітальному та поточному ремонту, підтриманню в належному 

технічному стані всіх об’єктів університету та здійснення заходів щодо 

ресурсозбереження.  

Були виконані капітальні електроремонтні роботи електропроводки та заміна 

електротехнічного обладнання навчальних корпусів, лабораторій та інших 

приміщень, здійснено капітальний ремонт їдалень та буфетів, поточні ремонти 

навчальних корпусів та гуртожитків. 

Виконано низку робіт по тепло-водопостачанню і каналізації, вентиляційних 

системах і котельнях та газовому господарстві. 

 
 

9.1. Основні фінансові результати 

Свою діяльність університет здійснював в 2015 році за рахунок бюджетних 

коштів та власних надходжень від надання послуг. 

Дефіцит бюджетних коштів зумовлює потребу у пошуках додаткових джерел 

фінансування. Враховуючи, що Законом про державний бюджет на 2015 рік 

власні надходження бюджетних установ і організацій зараховуються до доходів 

спеціального фонду бюджету, власні надходження університету спрямовуються в 

першу чергу на покриття видатків, які не фінансує бюджет. 
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Фінансові ресурси університету використовувались головним чином на 

створення належних умов для якісної організації навчально-виховного процесу 

студентів та розвиток наукової діяльності. При цьому, першочерговим завданням 

роботи ректорату було забезпечення виконання захищених статей бюджету: 

виплата стипендії, заробітної плати, комунальних платежів та фінансування 

заходів з енергозбереження. За звітний період всі видатки за захищеними 

статтями здійснювались своєчасно. 

 

Динаміка надходжень по спеціальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2013-2015 роки 

№ 

п/п 
Статті доходів 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 Платне навчання 18649,6 17788,1 19107,1 

2 Інші освітні послуги 1449,1 1160,7 1056,2 

3 Плата за проживання у гуртожитках 4769,9 4394,9 5343,8 

4 Квартплата 400,0 431,5 765,5 

5 Реалізація продукції НВЦ 4623,5 9937,9 24665,0 

6 Інші (НДР, громадське харчування) 79,2 208,5 1041,6 

8 Оренда 43,8 76,9 70,0 

9 Реалізація майна 42,9 25,3 79,4 

 Всього 30058,0 34021,8 52128,6 

 
 

Динаміка надходжень по спеціальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2013-2014 роки. 

№ 

п/п 
Статті доходів 2014 рік 2015 рік 

2015 рік в %  

до 2014 року 

1 Платне навчання 17788,1 19107,1 107,4 

2 Інші освітні послуги 1160,7 1056,2 91,0 

3 Плата за проживання у гуртожитках 4394,9 5343,8 121,6 

4 Квартплата 431,5 765,5 177,4 

5 Реалізація продукції НВЦ 9937,9 24665,0 248,2 

6 Інші (НДР, громадське харчування) 208,5 1041,6 499,6 

8 Оренда 76,9 70,0 91,0 

9 Реалізація майна 25,3 79,4 313,8 

 Всього 34021,8 52128,6 153,2 

 

У 2015 році надходження спеціального фонду зросли в цілому на 53,2% 

порівняно з попереднім роком. Позитивна динаміка була обумовлена 

збільшенням надходжень від діяльності навчально-виробничого центру (НВЦ 

БНАУ) на 248,2%. Значне зростання надходжень від реалізації 

сільськогосподарської продукції відбулось за рахунок відстрочення реалізації 

продукції рослинництва урожаю 2014 року на 2015 рік та нарощуванням 
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виробництва продукції. Збільшення надходжень від реалізації послуг з 

проживання у гуртожитках та квартирної плати відбулось за рахунок зростання 

собівартості вищевказаних послуг. Інші надходження зросли за рахунок 

відновлення діяльності відділу громадського харчування.  

Слід зазначити, що у 2016 році зростання надходження коштів від надання 

освітніх послуг можливе лише за умови укладення договорів на підготовку 

іноземних студентів, також основним резервом поліпшення фінансового стану 

університету є ефективна діяльність НВЦ БНАУ.  

За 2015 рік реалізовано с.-г. продукції на загальну суму 24665,0 тис. грн., в т.ч.: 

 Продукції рослинництва на суму 16318,4 тис. грн.  

 Продукції тваринництва на суму 8346,6 тис. грн .  

 
Динаміка видатків по спеціальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2013-2015 роки 

№ 

п/п 
Статті витрат 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 Заробітна плата 12939,4 12957,0 13979,8 

2 Нарахування на зарплату 4490,1 4626,6 4861,6 

3 
Придбання навчальних, господарських 

матеріалів, інвентаря 
6242,4 6871,9 13579,5 

4 Придбання медикаментів 4,4 4,6 21,8 

5 Придбання продуктів харчування 9,4 95,6 310,0 

6 Придбання постільної білизни, спецодягу 4,2 - - 

7 
Утримання автотранспорту, тракторного парку 

(ПММ,запчастини) 
2057,2 2637,1 4526,7 

8 Оренда 3,8 5,7 1,7 

9 Поточний ремонт 714,9 43,4 389,6 

10 Послуги зв”язку 88,9 74,0 83,5 

11 Інші послуги, податки, платежі до бюджету 526,0 521,4 1308,4 

12 Відрядження 279,2 227,9 235,9 

13 Теплопостачання 833,9 795,1 1425,8 

14 Водопостачання 152,8 467,0 349,2 

15 Електроенергія 1003,2 1039,2 845,5 

16 Природний газ 461,0 440,1 383,7 

17 Інші комунальні послуги 262,9 136,7 225,6 

18 Інші енергоносії 654,1 879,0 1132,7 

19 Стипендії 30,7 51,1 19,4 

20 НДР 587,9 353,7 422,2 

21 
Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
1325,5 2328,7 3793,2 

22 Капітальне будівництво та ремонт 15,2 - 116,9 

 Всього 32687,1 34555,8 48012,7 
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Динаміка видатків по спеціальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2014-2015 роки 

№ п/п Статті витрат 2014 рік 2015 рік 
2015 рік в % 

до 2014 року 

1 Заробітна плата 12957,0 13979,8 107,9 

2 Нарахування на зарплату 4626,6 4861,6 105,1 

3 
Придбання навчальних, господарських 

матеріалів, інвентаря 
6871,9 13579,5 197,6 

4 Придбання медикаментів 4,6 21,8 473,9 

5 Придбання продуктів харчування 95,6 310,0 324,3 

6 Придбання постільної білизни - - - 

7 
Утримання автотранспорту 

(ПММ,запчастини) 
2637,1 4526,7 171,7 

8 Оренда 5,7 1,7 29,8 

9 Поточний ремонт 43,4 389,6 897,7 

10 Послуги зв”язку 74,0 83,5 112,8 

11 
Інші послуги, податки, платежі 

до бюджету 
521,4 1308,4 250,9 

12 Відрядження 227,9 235,9 103,5 

13 Теплопостачання 795,1 1425,8 179,3 

14 Водопостачання 467,0 349,2 74,8 

15 Електроенергія 1039,2 845,5 81,4 

16 Природний газ 440,1 383,7 87,2 

17 Інші комунальні послуги 136,7 225,6 165,0 

18 Інші енергоносії 879,0 1132,7 128,8 

19 Стипендії 51,1 19,4 38,0 

20 НДР 353,7 422,2 119,4 

21 
Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
2328,7 3793,2 162,9 

22 Капітальне будівництво та ремонт - 116,9 - 

 Всього 34555,8 48012,7 138,9 

 
Загальна сума видатків за рахунок спеціального фонду у 2015 році, 

порівняно з 2014 роком зросла на 38,9 %. Дане зростання обумовлене стрімкою 

інфляцією в країні та девальвацією національної валюти. 

У 2015 році видатки по загальному фонду порівняно з 2014 роком зросли на 

28,9%. Даний показник зростання не є показовим оскільки у 2014 році 

університету було зменшено фінансування головним розпорядником на суму 

понад 7 млн.грн. і фактично було одержано коштів на 7% менше ніж у 2013 році. 

В таких умовах фінансування комунальних послуг у 2014 році проводилось за 

залишковим принципом, адміністрація університету у першу чергу спрямовувала 

кошти на заробітну плату працівників та соціальне забезпечення сиріт.  



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

77 

 

 

Динаміка видатків по загальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2013-2015 роки 

№ 

п/п 
Статті витрат 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 Заробітна плата 19313,9 19448,8 23700,1 

2 Нарахування на зарплату 6998,2 6916,9 8540,2 

3 Придбання продуктів харчування 848,4 857,7 978,6 

4 Одяг сиротам 35,6 47,8 29,1 

5 Теплопостачання 199,5 120,0 806,5 

6 Водопостачання 648,6 490,7 711,4 

7 Електроенергія 1303,3 1115,5 1767,4 

8 Природний газ 1650,0 182,6 634,7 

9 Інші енергоносії (дрова) - - 918,0 

10 Стипендії 15477,1 14046,2 17619,9 

11 
Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
- - - 

12 Капітальне будівництво та ремонт - - - 

 Всього 46474,6 43226,2 55705,9 

 

 

Динаміка видатків по загальному фонду 

Білоцерківського НАУ за 2014-2015 роки 

№ 

п/п 
Статті витрат 2014 рік 2015 рік 

2015 рік в % 

до 2014 року 

1 Заробітна плата 19448,8 23700,1 121,9 

2 Нарахування на зарплату 6916,9 8540,2 123,5 

3 Харчування сиріт 857,7 978,6 114,1 

4 Придбання одягу сиротам 47,8 29,1 60,9 

5 Теплопостачання 120,0 806,5 672,1 

6 Водопостачання 490,7 711,4 144,9 

7 Електроенергія 1115,5 1767,4 158,4 

8 Природний газ 182,6 634,7 347,6 

9 Інші енергоносії (дрова)  918,0  

10 Стипендії 14046,2 17619,9 125,4 

11 
Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
- - - 

12 Капітальне будівництво та ремонт - - - 

 Всього 43226,2 55705,9 128,9 
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За попередній рік всі науково-педагогічні працівники університету та 

працівники бібліотеки одержали матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 

посадового окладу на загальну суму понад 904,3 тис. грн.  
 

9.2. Завдання фінансово-господарської роботи 

Для покращення фінансово-економічного стану університету у 2016-2017 

роках необхідно: 

- збереження і збільшення ліцензійних обсягів набору студентів денної та 

заочної форми навчання, які навчаються на умовах контракту, зокрема за рахунок 

іноземців; 

- запровадження енергозберігаючих технологій та забезпечення 

раціонального використання матеріальних ресурсів; 

- підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції в НВЦ БНАУ; 

- збільшення обсягів госпрозрахункової наукової тематики; 

- залучення провідних науковців університету до участі в міжнародних 

проектах; 

- збільшення надходжень від інших платних послуг, що надаються 

університетом. 
 

 

10. СПІВПРАЦЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ  

СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

За звітний період в університеті значно активізувалась співпраця з 

відокремленими структурними підрозділами, яка втілилася в ряд конкретних 

заходів, які нині забезпечують якісну ступеневу освіту. Декани та навчальна 

частина разом з представниками структурних підрозділів університетського 

центру адаптували навчальні плани зі ступеневої освіти, що дозволило 

випускникам технікумів продовжувати ступеневу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» без доздачі дисциплін, як це було раніше 

внаслідок розбіжностей у навчальних планах. 

У навчальному процесі технікумів беруть участь науково-педагогічні 

працівники університету, які читають лекції та проводять практичні заняття. У 

більшості наших структурних підрозділів головами ДЕК є науково-педагогічні 

працівники університету. 

Значна робота проводиться з методичного забезпечення навчального 

процесу. Бібліотеки технікумів укомплектовані навчально-методичною 

літературою, підручниками та посібниками, які випускаються в університеті. 

Більше того, наша бібліотека передає у структурні підрозділи на електронних 

носіях всю науково-методичну літературу, яка може використовуватися для 

підвищення професійної майстерності викладачів технікумів.  
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Тісною була співпраця і в напрямі наукової діяльності. У науково-

практичних конференціях, які проводяться в університеті, беруть участь 

представники кожного структурного підрозділу, викладачі та студенти мають 

змогу виступати з доповідями на конференціях чи семінарах та публікувати в 

наших збірниках результати своїх наукових пошуків. 

З метою узагальнення та поширення кращого досвіду ректор університету 

проводить виїзні засідання ректорату за участі директорів технікумів, де 

аналізується рівень навчального процесу та практичної підготовки студентів і 

окреслюються напрями розширення та поглиблення нашого партнерства. 

Велика увага приділяється і студентській співпраці. Студентська рада 

університету постійно співпрацює зі студентським самоврядуванням наших 

структурних підрозділів, вирішуючи нагальні проблеми студентської молоді. На 

базі університету проводяться семінари студентського самоврядування, на 

яких молодь ділиться своїм досвідом організаційної та виховної роботи.  

Наше партнерство передбачає і такий важливий напрям співпраці, як 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Усі викладачі спеціальних 

кафедр наших структурних підрозділів періодично підвищують свої знання та 

викладацький досвід на відповідних кафедрах університету. В рамках 

профорієнтаційної роботи за кожним технікумом закріплені викладачі кафедр.  

Вагомою була наша співпраця і у виховній роботі. Стало традиційним 

проведення фестивалів художньої творчості та визначення переможців у 

технікумах, а заключні огляди творчості кращих художніх колективів усіх 

підрозділів університетського центру проходили в університеті. Так само 

проводиться першість КВН серед технікумів, а фінальні змагання відбуваються 

у нас. 

Керівництвом університету постійно надається допомога щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази відокремлених структурних підрозділів.  

У 2015 р. Олександрійському технікуму було виділено кошти на ремонт 

покрівлі навчального корпусу та заміну вікон. 

Наша співпраця щодо забезпечення якісної ступеневої освіти не обмежується 

лише роботою університетського центру. На сьогодні університет співпрацює з 

навчальними закладами далеко за межами нашого регіону. Це зокрема: 

Василевський державний аграрний технікум (Запорізька обл.); Мигіївський 

державний аграрний технікум (Миколаївська обл.); Іллінецький державний 

аграрний коледж (Вінницька обл.); Млинівський державний технікум ветеринарної 

медицини (Рівненська обл.); Тальянківський державний аграрний технікум 

(Черкаська обл.); Рожищенський зооветеринарний технікум (Волинська обл.). 

Така широка географія нашої співпраці дозволяє проводити 

профорієнтаційну роботу у віддалених регіонах країни, що забезпечить більш 

якісний відбір майбутніх студентів та сприятиме поширенню позитивного іміджу 

нашого університету. 
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11. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ 

КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Інститут післядипломного навчання проводить післядипломне навчання 

спеціалістів агропромислового комплексу та навчально-педагогічних працівників з 

інших вузів України. 

Основна мета, якій сьогодні підпорядковано всю роботу з підвищення 

кваліфікації фахівців – це забезпечення потреб агропромислового виробництва у 

кваліфікованих, конкурентоспроможних кадрах, що мають високий рівень 

професіоналізму, здатні компетентно і відповідально виконувати посадові 

функції, оперативно впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним 

процесам в Україні, поєднувати ветеринарну практику з перспективними 

соціальними потребами. 

У навчальних програмах передбачено оволодіння слухачами інновації 

використання сучасних інформаційних технологій, формування інформаційної 

культури, що вирізняє сучасного фахівця, здатного приймати стратегічні рішення. 

В БНАУ слухачі користуються інформаційними стаціонарними технологіями, 

до їх послуг ресурсні центри, комп´ютерні класи, аудіо- та відеоматеріали, 

електронні видання. У навчальному процесі також широко використовуються 

мережа Інтернет, мультимедійні програми, телекомунікаційні технології. 

Сьогодні Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів 

ветеринарної медицини має свій навчальний корпус, його навчально-методичну 

роботу забезпечують чотири кафедри: ветеринарно-санітарної експертизи; 

інфекційних та інвазійних хвороб; незаразних хвороб; лабораторної діагностики 

інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин та кафедри факультету 

ветеринарної медицини і університету в залежності від напряму спеціалізації 

лікарів ветеринарної медицини. 

 

Профіль навчання 

За лютий З початку року 

Строки навчання План 

(чол.) 

Факт 

(чол.) 

План 

(чол.) 

Факт 

(чол.) 

1 2 3 4 5 6 

Завідувачі протиепізоотич- 

ними відділами 

58 40 58 40 28.01. – 15.02. 

Завідувачі та лікарі лабо- 

раторій ветеринарно-са- 

нітарної експертизи 

 

38 

 

26 

 

38 

 

26 

 

28.01. – 15.02. 

Лікарі ветеринарної меди- 

цини – бактеріологи 

38 19 38 19 28.01. – 07.03. 

Зав. відділами незаразних 

хвороб тварин. провідні 

лікарі  

 

57 

 

42 

 

57 

 

42 

 

18.02. – 07.03. 



ЗВІТ  
Ректора Білоцерківського національного аграрного університету за 2015 рік 

81 

 

 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 

Офіційні лікарі ветеринар- 

ної медицини 

31 23 31 23 18.02. – 07.03. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 21 - 21 28.01. – 15.02. 

11.02. – 22.02. 

Викладачі ВНЗ 37 66 37 66 28.01. – 08.02. 

11.02. – 22.02. 

ВСЬОГО: 259 237    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   259 237  

Провідні лікарі протиепі- 

зоотичних відділів, лікарі– 

епізоотологи 

 

58 

 

49 

 

58 

 

49 

 

11.03. – 29.03. 

Завідувачі та лікарі лабо- 

раторій ветеринарно-са- 

нітарної експертизи 

 

38 

 

39 

 

38 

 

39 

 

11.03. – 29.03. 

Лікарі ветеринарної 

медицини – імунологи 

28 24 28 24 11.03. – 05.04. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 17 - 17 11.03. – 29.03. 

11.03. – 22.03. 

Викладачі ВНЗ 35 47 35 47 11.03. – 22.03. 

25.03. – 05.04. 

ВСЬОГО: 159 176    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   418 413  

Завідувачі та лікарі діль- 

ничних лікарень і дільниць 

ветеринарної медицини 

 

60 

 

44 

 

60 

 

44 

 

01.04. – 19.04. 

Офіційні лікрі ветеринар- 

ної медицини 

31 28 31 28 01.04. – 19.04. 

Зав. епізоотичними відді- 

лами, провідні лікарі –  

епізоотологи (держ. лаборат. 

вет.мед.) 

 

25 

 

16 

 

25 

 

16 

 

08.04. – 19.04. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 13 - 13 01.04. – 12.04. 

08.04. – 26.04. 

Викладачі ВНЗ 32 36 32 36 15.04. – 26.04. 

ВСЬОГО: 148 137    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   566 550  

Начальники лікарень, 

заступники 

49 33 49 33 13.05. – 31.05. 

Завідувачі та лікарі лабо- 

раторій ветеринарно-са- 

нітарної експертизи 

 

38 

 

38 

 

38 

 

38 

 

13.05. – 31.05. 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 

Лікарі ветеринарної меди- 

цини – бактеріологи 

38 39 38 39 13.05. – 21.06. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 7 - 7 13.05. – 24.05. 

13.05. –21.06. 

Викладачі ВНЗ - 4 - 4 13.05. – 24.05. 

ВСЬОГО: 125 121    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   691 671  

Провідні лікарі протиепі- 

зоотичних відділів, лікарі – 

епізоотологи 

 

58 

 

41 

 

58 

 

41 

 

03.06. – 21.06. 

Офіційні лікарі ветеринар- 

ної медицини 

31 31 31 31 03.06. – 21.06. 

Лікарі ветеринарної  

медицини 

- 15 - 15 03.06. – 21.06. 

ВСЬОГО: 89 87    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   780 758  

Лікарі ветеринарної меди- 

цини – радіологи 

22 19 22 19 01.07. – 12.07. 

Зав.відділами ветеринарно- 

санітарної експертизи, про- 

відні лікарі – ветсанекспер- 

ти (держ. лаборат. вет. мед. 

в області) 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

01.07. – 12.07. 

Зав. іхтіопатологічним від-

ділом, провідні лікарі – Іхтіо-

патологи (держ. лаборат. 

вет. мед. в області) 

 

25 

 

11 

 

25 

 

11 

 

01.07. – 12.07. 

ВСЬОГО: 77 46    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   857 804  

Зав. відділами незаразних 

хвороб тварин, провідні лікарі 

 

59 

 

41 

 

59 

 

41 

 

09.09. – 27.09. 

Офіційні лікарі ветеринар- 

ної медицини 

31 26 31 26 09.09. – 27.09. 

Лікарі ветеринарної меди- 

цини – бактеріологи 

39 30 39 30 09.09. – 08.10. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 22 - 22 09.09 – 27.09. 

09.09 – 20.09. 

Викладачі ВНЗ - 5 - 5 11.09 – 24.09. 

23.09 – 04.10. 

ВСЬОГО: 129 123    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   986 928  

Завідувачі та лікарі 

дільничних лікарень і 

дільниць ветеринар- 

ної медицини 

 

60 

 

46 

 

60 

 

46 

 

30.09. – 18.10. 
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Продовження 

1 2 3 4 5 6 

Завідувачі та лікарі 

лабораторій ветери- 

нарно-санітарної 

експертизи 

 

38 

 

39 

 

38 

 

39 

 

30.09. – 18.10. 

Начальники лікарень, 

заступники 

48 41 48 41 21.10. – 08.11. 

Офіційні лікарі ветери- 

нарної медицини 

31 19 31 19 21.10. – 08.11. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 32 - 32 30.09. – 18.10. 

21.10. – 08.11. 

Викладачі ВНЗ - 11 - 11 21.10. – 01.11. 

ВСЬОГО: 177 188    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   1163 1116  

Лікарі ветеринарної 

медицини – імунологи 

28 23 28 23 21.10. – 15.11. 

Провідні лікарі проти- 

епізоотичних відділів, 

лікарі – епізоотологи 

 

58 

 

48 

 

58 

 

48 

 

11.11. – 29.11. 

Завідувачі та лікарі 

лабораторій ветери- 

нарно-санітарної 

експертизи 

 

38 

 

32 

 

38 

 

32 

 

11.11. – 29.11. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 22 - 22 11.11. – 29.11. 

11.11. – 22.11. 

Викладачі ВНЗ - 5 - 5 11.11. – 22.11. 

ВСЬОГО: 124 130    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   1287 1246  

Лікарі ветеринарної 

медицини – імунологи 

27 20 27 20 25.11. – 20.12. 

Завідувачі та лікарі 

дільничних лікарень і 

дільниць ветеринар- 

ної медицини 

 

60 

 

27 

 

60 

 

27 

 

02.12. – 20.12. 

Завідувачі та лікарі 

лабораторій ветери- 

нарно-санітарної 

експертизи 

 

38 

 

22 

 

38 

 

22 

 

02.12. – 20.12. 

Лікарі ветеринарної 

медицини 

- 5 - 5 02.12. – 13.12. 

02.12. – 20.12. 

Викладачі ВНЗ - 6 - 6 09.12. – 20.12. 

ВСЬОГО: 125 80    

З ПОЧАТКУ РОКУ:   1412 1326  
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12. СОЦІАЛЬНА СФЕРА  
 

За звітний період адміністрація БНАУ провела значну роботу щодо 

забезпечення соціального захисту працівників університету, створення 

відповідних умов для праці та відпочинку.  

Основним документом, що забезпечує соціальний захист працюючих, є 

Колективний договір, складовою частиною якого є «Положення про порядок 

встановлення та надання працівникам університету надбавок, доплат, 

матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород», яке переглядається 

і затверджується кожного року на Конференції трудового колективу університету. 

«Положенням…» встановлені терміни виплати заробітної плати і порядок 

виплати надбавок, премій, матеріальної допомоги, передбачені додаткові 

відпустки, врегульовані питання робочого часу, навчального навантаження, 

установлена винагорода працівникам університету за призові місця у рейтингу, 

своєчасний захист дисертацій, містяться інші норми, спрямовані на покращення 

соціально-економічного становища працівників університету. 

Згідно з цим Положенням Кожний працівник університету має право при 

клопотанні профкому один раз на рік на отримання матеріальної допомоги в 

розмірі, що не перевищує його посадовий оклад. 

Колективний договір передбачає й інші пільги, спрямовані на забезпечення 

продуктивної праці та відпочинку викладачів і співробітників університету. Велику 

увагу адміністрація та профспілковий комітет приділяють оздоровленню 

працівників і студентів університету. До їх послуг спортивно-оздоровчий табір 

«Маяк» (с. Коблево) Миколаївської області. 

Значна кількість заходів проводиться адміністрацією та профспілковим 

комітетом по відзначенню святкових днів, ювілеїв кафедр, підрозділів, визначних 

досягнень учених університету. Вже стало доброю традицією проведення урочистих 

засідань вченої ради, зборів колективів, інших заходів, присвячених цим подіям.  

За звітний період кожного року проводилися святкові вечори в університеті, 

присвячені Міжнародному жіночому дню та Новому року. 

Всі співробітники у звітному році отримали оздоровчі та премії до Дня 

працівника сільського господарства. До Дня святого Миколая усі колективи 

підрозділів університету безкоштовно отримали подарунки, а діти працівників - 

безкоштовні новорічні подарунки. 

З початку проведення АТО двічі відправлялася благодійна допомога жителям 

Слов’янська та воїнам АТО, в лавах яких на передовій воюють наші співробітники, а 

також постійно проводяться благодійні концерти на підтримку сил АТО. 

За звітний період була проведена значна робота по створенню відповідних 

умов праці для співробітників університету. Виконано великий обсяг робіт у 

корпусах університету, капітально відремонтовано туалети в усіх корпусах та 

побудовано новий у центральному корпусі.  
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13. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

Озираючись на пройдений у 2015 році шлях, можна з упевненістю 

стверджувати, що 2015 рік був успішним для університету. За цей час здійснено 

вагомі позитивні зрушення за всіма напрямами навчальної, навчально-виховної, 

науково- дослідницької, соціальної та культурно-просвітницької діяльності, що 

свідчить про наше прагнення створити сучасний університет європейського типу і 

підтверджує, що БНАУ є сьогодні провідним аграрним закладом України. В 

університеті забезпечується інтеграція навчального процесу і наукових 

досліджень, єдність змісту освіти і програми наукової діяльності, гуманізація 

освіти і науки. 

Працює університетський регіональний центр, філії кафедр на виробництві. 

Входження до міжнародної освітньої спільноти розширюється за рахунок 

співробітництва з провідними університетами світу, міжнародного обміну, участі у 

виконанні міжнародних наукових та освітніх грантів. 

Але у майбутньому році на нас чекає ще більш напружена робота. У нас 

злагоджений, високоінтелектуальний, працездатний колектив, який щиро 

зацікавлений у своїй справі. Нам під силу вирішення у новому році будь-яких 

сміливих завдань. Ми впевнені, що у 2015 році ми примножимо добрі традиції та 

досягнення університету. 

Визначаючи перспективи нашої роботи у 2016 р., хотілось би наголосити, що 

в наших планах розширення зовнішньоекономічної діяльності університету з 

перспективою перетворення відділу у підрозділ міжнародної академічної 

мобільності, враховуючи необхідність приєднання вищих навчальних закладів 

України до Міжнародної мережі агенцій гарантії якості вищої освіти.  

Реформування сфери вищої освіти, вимагає від нас у новому році активно 

реалізовувати інноваційну освітню програму, переорієнтовувати навчальні плани 

на збільшення частини практичного компонента, на масштабне запровадження 

стажування на виробництві. Адже Україна потребує фахівців, здатних вивести 

аграрний сектор з кризи і спрямувати його розвиток на зразок передових 

європейських держав. 

Ми і в подальшому будемо посилювати кадровий потенціал, зберігаючи 

баланс досвідчених і молодих викладачів і науковців.  

У наступному році розвиватимемо активне і взаємовигідне партнерство із 

закордонними університетами, науковими організаціями, аграрними компаніями, 

залучатимемо до навчального процесу провідних фахівців зарубіжних 

університетів і академічних наукових установ.  

 В наших намірах занесення наших збірників наукових праць до міжнародних 

науково-метричних баз та публікувати результати наукових досліджень у 

рецензованих журналах.  

Ми прагнемо брати участь у міжнародних наукових програмах, які 

фінансуються організаціями Європейського Союзу та іншими.  
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Враховуючи економічну ситуацію, що склалася сьогодні в Україні, ми ставимо 

перед собою завдання отримання додаткових коштів від освітньої та 

господарської діяльності, покладаючи великі надії на розвиток ННДЦ.  

Для покращення фінансово-економічного стану університету у 2014-2015 

роках необхідно: 

- зберегти і збільшити ліцензійний обсяг набору студентів денної та заочної 

форми навчання, які навчаються на умовах контракту; 

- запроваджувати енергозберігаючі технології та раціонально 

використовувати матеріальні ресурси; 

- підвищувати ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в 

ННДЦ; 

- збільшувати обсяги госпрозрахункової наукової тематики; 

- залучати провідних науковців університету до участі в міжнародних 

проектах. 

Впевнений, що ми зможемо повною мірою реалізувати високий статус 

національного університету, підняти на вищий щабель весь навчально-виховний 

процес, зміцнити й осучаснити матеріально-технічну базу, докорінно поліпшити 

результативність науково-дослідницької роботи.  

Наступний рік має стати новим кроком у напрямі підвищення якості і 

конкурентоспроможності підготовки студентів. 


