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Інформація
про наукову та науково-технічну діяльність Білоцерківського
національного аграрного університету за 2016 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної
діяльності університету
а) коротка довідка про університет
Білоцерківський

національний

аграрний

університет

–

один

із

найстаріших навчальних закладів України, витоки якого сягають 17 століття.
В

університеті

кваліфікаційними

здійснюється

рівнями

підготовка

“Бакалавр”,

фахівців

“Спеціаліст”,

за

освітньо-

“Магістр”

напрямами, 21 спеціальністю і 36 спеціалізаціями, за денною та

за

12

заочною

формами навчання; діє аспірантура з 22 спеціальностей, докторантура – з 16.
В університеті функціонують 4 спеціалізовані вчені ради із захисту
докторських і кандидатських дисертацій.
До складу університету входять 8 науково-дослідних інститутів, 21
науково-дослідна лабораторія, два регіональні науково-дослідні центри.
Навчально-виробничий центр (НВЦ) БНАУ є відокремленим підрозділом
у структурі університету, має площу сільськогосподарських угідь 1717 га, з
яких 1123 га – орна земля, а 129,6 га – дослідне поле агробіотехнологічного
факультету. НВЦ слугує базою для проведення навчальних і виробничих
практик, наукових досліджень науково-педагогічних працівників і студентів
Наукова бібліотека університету налічує понад 596150

примірників

навчальної та наукової літератури, щорічне поповнення фонду становить у
середньому 14000 примірників.
Науково-педагогічні працівники університету плідно співпрацюють з
університетами ім. Ю. Лібіха (м. Гіссен) та науково-дослідним інститутом у
Зекельберзі (Німеччина), Ліонською ветеринарною школою (VetAgroSup),
Ліонським університетом та навчальним центром ENESAD м. Діжон (Франція),
Кембриджським і Ліверпульським університетами (Велика Британія) з питань
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агрономії, екології, тваринництва, ветеринарної медицини тощо.
У зв’язку з поглибленням процесу європейської інтеграції в освіті спільно
з Інститутом аграрної політики і ринкових досліджень Університету ім. Юстуса
Лібіха, Гіссен (Німеччина) відкрито Інститут Європейської інтеграції, метою
діяльності якого є розробка спільних навчальних планів і методик з різних
дисциплін, передбачених Болонською угодою.
БНАУ є учасником твінінг-проекту МЕБ з Ліонською ветеринарною
школою (VetAgroSup), що дасть змогу значно підвищувати рівень знань
майбутніх спеціалістів із ветеринарної медицини.
б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету:
Відповідно напряму визначеному

Законом

України

Раціональне

природокористування.
1) Збереження біорізноманіття

у агроекосистемах, керівник доктор

сільськогосподарських наук, професор Т.М. Димань.
2) Технології

обробітку

ґрунту

у

п’ятипільних

польових

сівозмінах,керівник доктор сільськогосподарських наук, професор І.Д. Примак.
3) Сучасні

технології

ветеринарного

забезпечення

здоров’я

і

продуктивності сільськогосподарських тварин, керівники: доктор ветеринарних
наук, академік НААН, професор М.В. Рубленко, доктор ветеринарних наук,
академік НААН, професор В.І. Левченко.
4) Ресурсо- та енергозберігаючі

технологій виробництва продуктів

тваринництва, керівники: доктор сільськогосподарських наук, професор
В.С. Бомко, доктор сільськогосподарських наук, професор М.М. Луценко.
Відповідно напряму визначеному Законом України Науки про життя,
нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
5) Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення
стійкого розвитку агросфери, керівники: доктор економічних наук, професор
А.С. Даниленко, доктор економічних наук, професор О.М. Варченко.
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6) Генетично-селекційні та біотехнологічні методи поліпшення сортів
сільськогосподарських культур, керівник доктор сільськогосподарських наук,
професор С.П. Васильківський.
7) Біотехнологія конструювання та іммобілізації біологічно-активних
речовин, керівники доктор сільськогосподарських наук, професор О.М.
Мельниченко, керівник доктор

сільськогосподарських наук, професор

С.В. Мерзлов.
8) ДНК-технології

в

тваринництві

і

рослинництві,

молекулярна

діагностика інфекційних хвороб, керівники: доктор сільськогосподарських
наук,

професор

Т.М. Димань,

доктор

ветеринарних

наук,

професор

Л.Є. Корнієнко.
в) науково-педагогічні кадри
В університеті працюють 12 академіків, 50 докторів наук, професорів, 268
кандидат наук, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 11 заслужених
працівників освіти та вищої школи. Слід відзначити, що майже 90 % науковопедагогічних працівників мають вік до 60 років. (рис. 1).

Рис. 2.4. Склад науково-педагогічних працівників
університету за віком
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г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні
чотири роки:
2013 р.

Категорії

к-сть

робіт

2014 р.

тис.грн.

од.

к-сть

тис.грн.

од.

2015 р.
к-сть
од.

тис.грн.

2016 р.
к-сть

тис.грн.

од.

Фундаментальні

0

0

0

0

0

0

0

0

Прикладні

0

0

0

0

0

0

1

200,8

Госпдоговірні

12

749,0

9

380,4

11

615,8

9

207,5

12

749,0

9

380,4

11

615,8

10

408,3

Всього

Відповідно проекту МОН «Наука в університетах» за рахунок державного
бюджету

фінансувалась тема НДДКР «Розроблення новітніх об'ємно-

планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з
виробництва молока і яловичини»№ держреєстрації: 0116U002608, у сумі
200 тис. грн., інші наукові розробки фінасувались на основі господарчих
договорів із сільськогосподарськими підприємствами і у 2016 р. становило
408,3 тис. грн., порівняно з 615,8 тис. грн. фінансуванням у 2015 році(рис. 2).
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Рис. 2. Джерела фінансування НДР у 2012-2016 рр., тис. грн
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Велика увага приділялася пошуку позабюджетного фінансування наукових
досліджень, враховуючи запити виробництва та комплексний характер
наукового продукту.
д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по
захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених
дисертацій
За звітний період в університеті функціонували три спеціалізовані ради із
захисту докторських і кандидатських дисертацій.
Відхилених докторських і кандидатських дисертацій у жодній спецраді не
було.
Д 27.821.02
16.00.01 – діагностика і терапія тварин,
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин та 16.00.05 – ветеринарна
хірургія.
Д 27.821.01
03.00.20 «Біотехнологія»
06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
Д 27.821.03
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності).
У 2016 році була створена одна спеціалізована вчена рада (Наказ "Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2016 року")
К 27.821.04
06.01.05 «Селекція і насінництво»
06.01.09 «Рослинництво»
За звітний період захищено 3 докторських та 8 кандидатських
дисертацій.
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ж) найвагоміші

результати

фундаментальних

досліджень

та

прикладних досліджень і розробок
У 2016 році найвагоміші результати отримані під час наукових
досліджень в галузі аграрної економіки.
Тема роботи:«Організаційно-економічне забезпечення економічного
росту агросфери»,
Керівник: д-р економ. наук, доцент Сокольська Тетяна Вікторівна
Були вивчені теоретико-методичні та практичні аспекти організаційноекономічного забезпечення економічного зростання агросфери та механізми
його реалізації для забезпечення сталості національної агросфери.
Практичне значення результатів дослідження полягає в удосконаленні
організаційно-економічного механізму забезпечення економічного зростання
агросфери

через

соціоорієнтованого

побудову

концепції

економічного

ресурсоощадливого

зростання

еколого-

сільськогосподарського

виробництва та удосконалення механізмів його реалізації для забезпечення
стійкого розвитку вітчизняної агросфери, підвищення рівня та покращення
якості життя сільського населення.
Опубліковано: монографій – 1, статей у фахових виданнях – 16, статей у
міжнародних виданнях – 4, тез конференцій – 20.
ІІ.
Визначні

результати

фундаментальних

досліджень

у

галузі

природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення
світового рівня
Фундаментальні дослідження за звітний період не виконувались.
Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання
перехідних науково-дослідних робіт
ІІІ.

Найважливіші

результати

прикладних

досліджень,

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
а) важливі результати завершених у 2016 р. прикладних науково7

дослідних робіт, які виконувались за власні кошти
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з
Законом України:Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань.
Пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 07.09.2011 № 942:Проблеми розвитку

особистості,

суспільства, демографія та соціально-економічна політика.
Тема роботи: «Організаційно-економічне забезпечення економічного
росту агросфери».
№ реєстраційної картки 0112U002143
№ облікової картки 0217U002457
Керівник: д-р економ. наук, доцент Сокольська Тетяна Вікторівна
Були вивчені теоретико-методичні та практичні аспекти організаційноекономічного забезпечення економічного зростання агросфери та механізми
його реалізації для забезпечення сталості національної агросфери.
Практичне значення результатів дослідження полягає в удосконаленні
організаційно-економічного механізму забезпечення економічного зростання
агросфери

через

соціоорієнтованого

побудову

концепції

економічного

ресурсоощадливого

зростання

еколого-

сільськогосподарського

виробництва та удосконалення механізмів його реалізації для забезпечення
стійкого розвитку вітчизняної агросфери, підвищення рівня та покращення
якості життя сільського населення.
Опубліковано: монографій – 1, статей у фахових виданнях – 16, статей у
міжнародних виданнях – 4, тез конференцій – 20.
За

результатами

досліджень

захищена

докторська

дисертація,

підготовлено 20 магістерських та дипломних робіт.
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з
Законом України:Раціональне природокористування.
Пріоритетний тематичний напрям, згідно

з постановою Кабінету
8

Міністрів

України

агропромислового

від

07.09.2011

№

942:Перспективні

технології

комплексу та переробної промисловості.

Тема роботи: «Удосконалити та впровадити в практику ветеринарної
медицини комплексну програму боротьби з трихінельозом».
№ реєстраційної картки 0113U002142
№ облікової картки 0217U002455
Керівник: канд. вет. наук, доцент Артеменко Людмила Павлівна
Метою роботи було удосконалення методів зажиттєвої та післязабійної
діагностики трихінельозу тварин та впровадження їх в практику ветеринарної
медицини.Було встановлено що, стандартні методи виявлення трихінез у
лабораторіях ветеринарної медицини мають ряд недоліків, зокрема відсутність
пепсинів з стандартизованою активністю, що необхідно для виготовлення
штучного шлункового соку (ШШС), який використовується при постановці
методу діагностики трихінельозу, складність використання в лабораторіях
ветеринарно-санітарної експертизи соляної кислоти (прекурсор), яка необхідна
для ШШС. З метою зняття вищевказаних проблем запропоновані нові реактиви
для виготовлення ШШС. Останні за новою технологією виготовляють у вигляді
капсул, таблеток, пакетів з потрібними для ШШС речовинами. Це дає
можливість експерту швидше провести експертизу туші на трихінельоз та
покращити його якість.
Впроваджено в практику ветеринарної медицини «Універсальний
діагностичний набір «Епіскрін АВ» (в комплектації для індивідуальної експресдіагностики трихінельозу тварин).
За результатами проведених наукових досліджень створений проект
державного документу «Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації
трихінельозу тварин», в якій відображені нові дані щодо методів діагностики та
нові підходи до організації профілактики та методів боротьби з цим зоонозом.
Документ схвалений в Державній службі України з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів, МОЗ (2014 р.).
Удосконалені методи діагностики трихінельозу тварин використовують
фахівці ветеринарної медицини обласних, міжрегіональних лабораторій та
лабораторій ветсанекспертизи на ринках України. Особливого значення набув
метод імунохроматографічного аналізу, який дає можливість діагностувати
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небезпечний зооноз за 20–30 хвилин. Це має практичне значення для
дослідження на трихінельоз туш за подвірного (індивідуального) забою свиней
та дослідження туш кабанів, добутих мисливцями на полюванні.
Результати наукової роботи використовуються для навчання слухачів в
Білоцерківському

національному

аграрному

університеті

та

студентів

(бакалаврів, спеціалістів, магістрів).
За результатами роботи було опубліковано 10 статей у фахових виданнях,
1 довідник, захищена кандидатська дисертація та 2 магістерські роботи.
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з
Законом України: Раціональне природокористування.
Пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету
Міністрів

України

від

07.09.2011

№

942:

Перспективні

технології

агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Тема роботи: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність птиці за
впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е».
№ реєстраційної картки 0112U007741
№ облікової картки 0217U002456
Керівник: д-р. вет. наук, професорНіщеменко Микола Прокопович
Метою

досліджень

було

з’ясування

особливостей

фізіологічних

параметрів організму, рівня метаболічних процесів і продуктивності перепілок
за впливу комплексу амінокислот з вітаміном Е.
Уперше проведено системне дослідження функціонального стану
перепілок-несучок за впливу на них комплексу незамінних амінокислот лізину,
метіоніну, треоніну та вітаміну Е, з’ясовано динаміку фізіологічних параметрів
їх організму, обґрунтовано теоретично та доведено практично можливість його
використання як кормової добавки для птиці під час інтенсивного відкладання
яєць. Встановлено оптимальні дози незамінних амінокислот та вітаміну Е у
складі раціону.
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Уперше досліджено динаміку вмісту вільних амінокислот у крові та яйці
перепілок за згодовування комплексу незамінних амінокислот разом з
вітаміном Е. Визначено і доведено економічну ефективність використання
комплексу незамінних амінокислот з вітаміном Е при їх згодовуванні
перепілкам під час інтенсивного відкладання яйця. На основі проведених
експериментів

розроблено

оптимальну

схему

застосування

комплексу

незамінних амінокислот з вітаміном Е для перепілок яєчного напряму
продуктивності.
На основі комплексних досліджень встановлено позитивні зміни
фізіологічного статусу, морфологічного й амінокислотного складу крові,
показників обміну білків, ліпідів і мінеральних речовин, підвищення яєчної
продуктивності й якісних показників отриманої продукції за використання в
раціоні кормової добавки з незамінних амінокислот з вітаміном Е.
Узагальнено використання низки фізіолого-біохімічних показників для
оцінки ступеня змін фізіологічних параметрів організму перепілок-несучок за
згодовування їм комплексу амінокислот з вітаміном Е. На підставі одержаних
даних розроблено оптимальні дози добавок комплексу незамінних амінокислот
та вітаміну Е до раціонів, з різним інгредієнтним складом для японських
перепелів (Патент України на корисну модель № 88417).
З’ясовано, що використання комплексу незамінних амінокислот з
вітаміном Е сприяє збільшенню активності протеолітичних, ліполітичних та
амілолітичних ферментів органів травлення, яке позитивно впливає на
засвоєння поживних речовин у перепілок, і, як наслідок, на підвищення їх
продуктивності. Отримана продукція від перепілок дослідних груп за якісними
показниками

відповідає

вимогам

стандартів

Мінагрополітики

України

«Виробництво перепелиних яєць. Технологічний процес. Основні параметри»
СОУ 01.24-37-538:2006 та «Виробництво м’яса перепелів. Технологічний
процес. Основні параметри» СОУ 01.24-37-537:2006.
Основні результати досліджень впроваджені в навчальний процес і
науково-дослідну роботу на кафедрі нормальної та патологічної фізіології
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тварин Білоцерківського національного аграрного університету; кафедрі
фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету
біоресурсів і природокористування України; нормальної та патологічної
фізіології тварин ім. С. В. Стояновського Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького;
фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету; фізіології, біохімії і морфології
Подільського

державного

аграрно-технічного

університету;

анатомії,

нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського національного
аграрного університету.
За результатами роботи було опубліковано 6 статей у фахових виданнях,
захищена кандидатська дисертація та 5 магістерських робіт.
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з
Законом України: Раціональне природокористування.
Пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету
Міністрів

України

від

07.09.2011

№

942:

Перспективні

технології

агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Тема роботи: «Застосування методів молекулярної діагностики у
профілактичних та оздоровчих заходах за інфекційних хвороб тварин».
№ реєстраційної картки 0112U007741
№ облікової картки 0217U002456
Керівник: канд. вет. наук, доцентЦаренко Тарас Михайлович
Метою досліджень було оцінити можливості використання молекулярно
генетичних методів за діагностики інфекційних хвороб тварин.
Були використані такі методи: метод епізоотологічного моніторингу,
ретроспективних епізоотологічних досліджень, для дослідження зразків крові
та патматеріалу застосовували полімеразну ланцюгову реакцію.
Дослідження проводили у господарствах Київської області, клініках
дрібних тварин м. Біла Церква та м. Кіровоград.
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Проведені дослідження щодо можливості та ефективності використання
ПЛР у системі профілактичних та оздоровчих заходів за лейкозу та
туберкульозу великої рогатої худоби, хлімідіозу та сальмонельозу тварин.
Встановлено, що використання ПЛР у системі профілактичних та
оздоровчих заходів за лейкозу великої рогатої худоби може дати значний
позитивний ефект за рахунок порівняно вищої точності виділення із стада
інфікованих тварин, що досягається в наслідок більшої чутливості та
специфічності методу ПЛР порівняно з традиційними методами діагностики
ЛВРХ (РІД, ІФА). Також вивчена можливість діагностики методом ПЛР
лейкозу ВРХ у тварин починаючи з 14-денного віку на противагу традиційним
методам, якими можна досліджувати тварин з 6-місячного віку. Впровадження
схем оздоровлення господарств від ВЛВРХ з використанням ПЛР може дати
економічний ефект за рахунок збереження здоров’я тварин, ранньої діагностики
хвороби, економію ресурсів за рахунок встановлення тварин які підлягають
вибраковці у ранньому віці (з 14-денного віку).
Було вивчено можливість використання ПЛР для уточнення діагнозу на
туберкульоз великої рогатої худоби. Наявні на ринку діагностичні ПЛРнабори, зокрема набори НВО «ДНК_технологія» для визначення мікобактерій
туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis – Mycobacterium bovis complex)
можуть бути використані для післязабійної діагностики туберкульозу ВРХ
шляхом встановлення у патматеріалі ДНК збудників туберкульозу ВРХ

-

Mycobacterium tuberculosis або Mycobacterium bovis.
Метод

ПЛР

у

діагностиці

туберкульозу

має

переваги

перед

бактеріологічними методами завдяки меншим витратам праці, часу та більшій
специфічності та чутливості.
Наявні на ринку набори реактивів для постановки ПЛР, зокрема фірми
«АмплиСенс®» для діагностики хламідіозу можуть бути використані для
уточнення діагнозу на хламідіоз у домашніх тварин, зокрема у котів. Набори
для встановлення ДНК патогенних сальмонел можуть бути використані для
діагностики сальмонельозу тварин або для контролю безпечності продукції
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тваринництва.
Перевагами даного методу ПЛР є висока чутливість і специфічність, що
дозволяє збільшити ефективність профілактичних та оздоровчих заходів.
Сформовані практичні рекомендації господарствам щодо використання
методу ПЦР у системі профілактичних та оздоровчих заходів за лейкозу,
туберкульозу великої рогатої худоби та хламідіозу та сальмонельозу тварин.
Результати роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрі
епізоотології та інфекційних хвороб БНАУ. За результатами науково-дослідної
роботи виконано 7 дипломних і магістерських робіт. Опубліковано 4 статті у
фахових виданнях.
б)

найважливіші

наукові

результати

отримані

в

результаті

виконання перехідних науково-дослідних робіт
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з
Законом України:Раціональне природокористування.
Пріоритетний тематичний напрям, згідно
Міністрів

України

від

07.09.2011

№

з постановою Кабінету

942:Перспективні

технології

агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Тема

роботи:"Розроблення

новітніх

об'ємно-планувальних

і

технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва
молока і яловичини". № держреєстрації: 0116U002608. Прикладна робота.
Керівник - Луценко Марія Михайлівна, проф., д-р сільськогосп. наук.
Фінансування за 2016 рік 200780 грн., загальний обсяг фінансування на
2016-2017 рр. - 400 тис. грн.
На

першому

етапі

виконання

роботи

здійснений

патентний

та

інформаційний пошук, досліджено основні напрями і принципи створення
молочних та відгодівельних ферм. Обґрунтована концепція створення таких
ферм, розроблені нові об'ємно-планувальні і технологічні рішення молочних
ферм на 1000 і 500 корів з роботизованими системами доїння. Запроваджені
проектно-технологічні

пропозиції

з

реконструкції

існуючих

приміщень

шириною 24 м. під сучасну технологію виробництва молока та приміщень
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шириною 21 і 33 метра під ресурсоощадну технологію виробництва яловичини.
Сформовані пропозиції з будівництва сучасних легкозбірних приміщень під
новітні технології виробництва молока на фермах в 1000 і 500 корів та
інноваційні технології виробництва яловичини.
Отримані результати містять наукову новизну та знаходяться на високому
рівні. Результати можуть бути впроваджені у роботу сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств та сприяти отриманню значного
економічного ефекту, покращення екологічного стану сільських територій та
збільшенню кількості виробництва сільськогосподарської продукції.
Опубліковано наукових статей – 3, тез доповідей на конференціях – 2,
підготовлено магістерських робіт – 2.
V.

Інформація

про

діяльність

структурного

підрозділу

з

комерціалізації науково-технічних розробок
Окремий підрозділ із

комерціалізації науково-технічних розробок

відсутній, частково такі функції виконує відділ науково-дослідної та
інноваційної діяльності, в який була реорганізована науково-дослідна частина.
Відділ

фінансується

на

госпрозрахунковій

основі

за

рахунок

госпдоговірних науково-дослідних тем. У відділі у 2016 році числиться0,5+0,5
посадових ставки, 0,5 посадової ставки бухгалтера та 0,5 посадової ставки
головного наукового співробітника.

Підрозділ здійснює бухгалтерський

супровід госпдоговірних та прикладних держбюджетних робіт, координацію
наукової роботи в університеті, підготовку статистичної та звітної інформації.
Постійно підтримується зв’язок із господарствами центрального регіону
України, господарства повідомляються про нові наукові розробки готові до
впровадження, 2-3 рази на рік здійснюється інформаційна розсилка матеріалів.
Проводяться семінари на базі районних управлінь агропромислового розвитку,
де

спеціалісти

Комерціалізація

господарств
наукових

інформуються

розробок

про

здійснюється

можливість
через

співпраці.

госпдоговірну

діяльність.
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VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією
до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:
1.
Замкевич Б.М.Оцінка та прогноз фінансової стійкості підприємства.
Актуальные проблемы экономики.№ 6 - 2016
2.
Дрозденко В.О. Pratsiovytyi M.V. LimitbehavioroftheEsscherpremium / M.V.
Pratsiovytyi, V.O. Drozdenko // RandomOperatorsandStochasticEquations. − 2016. − Vol.24 − №
2. − P. 143−146.
3.
Непочатенко В.АNepochatenko, V.A., Nepochatenko, I.A.
Determinationofthetemperaturedependenceoflatticeparametersinferroelasticsat 4/mF2/mphase
transition/ Ferroellectrics. – 2016. V. 501. N1. – P. 91–99.
4.
Губенко В.ІGubenko V. The mechanism of opening the markets of EU and Ukraine AIC: trend and
variations. // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» СДУ. − Emergina Sources Citation Index
Web of Science. − 2016. − №4. (1,6 ум. друк. арк.)
5. Цибулін
О.С.YakymenkoI.,
TsybulinO.,
SidorikE.,
KyrylenkoO.,
KyrylenkoS.Oxidativemechanismsofbiologicalactivityoflow-intensityradiofrequencyradiation
/
ElectromagneticBiologyandMedicine. – 2016. – Р. 1-16.
6.
Бобицька
О.
О.,
Бондарено
Р.ZhmailovaO.
G.
Approaches,
principlesandfactorsofagriculturalenterprisesresourcepotentialformation / O. G. Zhmailova, T. P. Zhytnyk,
O.O. Babytska, T. V. Prykhodko, R.I. Bondarenko // Kasmera. – 2016 (Scopus); «Підходи, принципи та
фактори формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств»).
7.
Димань Т.М.Farmland biodiversity and agricultural management on 237 farms in 13
European and 2 African regions / G. Luescher, … T. Dyman… S. Yaschenko et al. // Ecology. – 2016.
(https://www.researchgate.net/publication/298888578_
Farmland_biodiversity_and_agricultural_management_on_237_farms_in_13_European_and_2_African_re
gions)
8.
Москалець Т. З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних
екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т. З. Москалець, В. К. Рибальченко // Visnyk of
Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. – 2016. – Vol. 24(1). – Р. 211–221.
9.
Москалець Т.З. Особливості впливу сортів триби Triticeae на структуру і
конкурентоспроможність сегетального угрупування / Т.З. Москалець // Biological Bulletin of Bogdan
Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. – 2016. – Vol. 1. – Р. 63-79
10. Москалець Т.ЗMoskalets T. Z.Tribe Triticeae L. and the biocenotic mechanisms of
adaptability / T. Z. Moskalets // Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical
University. – 2016. – Vol. 6(2). – Р. 259–267.
11. Москалець В.В. V. Moskalets Сommon wheat: ecological plasticity by biological and
technological markers / V. V. Moskalets, T. Z. Moskalets, S. P. Vasylkivskyi // Biological Bulletin of Bogdan
Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. – 2016. – Vol. 6(3). – Р. 45–52.
12. Карпук Л.М. Production of alternative fuel in the sugar industry in Ukraine Andriy V.
Doronin1, Lesya M. Каrpuk* International Journal of Biosciences | IJB | ISSN: 2220-6655 (Print), 2222-5234
(Online) http://www.innspub.net Vol. 9, No. 5, p. 78-85, 2016
13. Михайленко. О.В. О.V. Мykhailenko, Y.I. Prylutskyy, І.V. Komarov, А.V. Strungar, N.G.
Tsierkezos. "Gast- Wirt"
InterkalatvondoppelwandigenKohlenstoff-Nanoröhren
mit
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)mangan // Mat.wiss. u. Werkstofftech. – 2016. - V. 47. – N. 1. – P. 203-207.
(Scopus, Web of Science, Tomson Reuter, Chemical Abstracts, Springer,РИНЦ)

14. Михайленко. О.В.О.V. Мykhailenko, Y.I. Prylutskyy, І.V. Komarov, А.V.
Strungar, U. Ritter. Thermodynamic Complexing of Monocyclopentadienylferrum (II) Intercalates
with Double-Walled Carbon Nanotubes // Мykhailenko et al. Nanoscale Research Letters. – 2016.
– Vol.11 – N. 128. P. 1351-1357. (Scopus, Web of Science, Tomson Reuter, Chemical Abstracts,
Springer,РИНЦ)
15. О.В.
Михайленко.Особливостіутвореннякомплексівтипу
«гість-хазяїн»
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міждвошаровимикарбоновиминанотрубкамитабіс(η5-циклопентадієніл)кобальтом
//
НауковізапискиНАУКМА. Хімічнінаукитатехнології.- 2016.-Т.183.-С.77-81. (Web of Science,
Tomson Reuter,РИНЦ)
16. О.
В.
Михайленко.
Комплексоутворенняміждвошаровимикарбоновиминанотрубкамитабіс(циклопентадієніл)ні
келемзатипом «гість-хазяїн» // Хімія, фізикататехнологіяповерхні. 2016. Т. 7. № 3. С. 330336. (Web of Science, Tomson Reuter, Chemical Abstracts, Springer, РИНЦ)
17. Михайленко. О.В.О. Мykhailenko. "HOST-GUEST" COMPLEXING OF
DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBE WITH METALLOCENES // Хімія,
фізикататехнологіяповерхні. 2016. Т. 8.№ 3. С. 440-447. (Web of Science, Tomson Reuter,
Chemical Abstracts, Springer, РИНЦ)
18. О.V. Мykhailenko, Y.I. Prylutskyy, І.V. Komarov, А.V. Strungar, U. Ritter.
Structure and Thermal Stability of Co- and Fe - Intercalated Double Silicene Layers //
Мykhailenko et al. Nanoscale Research Letters. (статтяпройшларевізію, рецензування,
верстку). Вихідугрудні 2016 р. (Scopus, Web of Science, Tomson Reuter, Chemical
Abstracts, Springer, РИНЦ)
19. Зоценко
В.М.LazarenkoL.M.
I.ImunobioticsaretheNovelBiotecdrugswithAntibacterialandImmunomodulatoryProperties /L.M. Lazarenko,
L.P.Babenko, R.V. Bubnob, V.M. Zotsenkoetal. // Мікробіологічний журнал. – 2016, №6.

VІІ. Відомостіпро науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність
студентів, молодих учених:
Наукове товариство творчої молоді (НТТМ) Університету є однією з
форм студентської самоорганізації й самоуправління в галузі наукової роботи,
розвитку творчих здібностей і навичок самостійної наукової діяльності
студентів

та

аспірантів.Загальне

організаційно-методичне

керівництво

науковою роботою студентів Університету здійснюється Радою НТТМ з числа
студентів та аспірантів. НТТМорганізовує, заохочує студентів до участі у
науковому житті університету. 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 юридичний клініках, 53 наукових студентських гуртках.
Організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів та молодих
учених, семінари, та інші науково-освітні заходи. Сприяє виданню наукових
праць студентів і аспірантів, а також їх розміщенню на веб-сайті Університету.
Проводить конкурси студентських наукових робіт та інші заохочувальні заходи
для стимулювання наукових досліджень.
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Кількість студентів, які
беруть участь у наукових
дослідженнях
та відсоток від загальної
кількості студентів, %

Кількість молодих
учених, які працюють у
ВНЗ або науковій
установі

2012

2087/21,1

133

Відсоток молодих
учених, які
залишаються у ВНЗ
або установі після
закінчення
аспірантури, %
21

2013

2189/22,2

130

23

2014

2231/22,3

120

27

2015

2225/22,3

100

60

2016

2186/21,8

102

60

Роки

За участь у конкурсах наукових робіт та за отримання призових місць
учасникам конференцій студенти нагороджуються преміями та відзначаються
дипломами і грамотами.
VIIІ. Наукові підрозділи університету, їх напрями діяльності, робота з
замовниками
У структурі університету працюють науково-дослідні інститути та
науково-дослідні лабораторії.
Науково-досліді інститути БНАУ створені наказом Мінагрополітики
України. Всього в університеті нараховується 5 НДІ, а саме Науково-дослідний
інститут внутрішніх хвороб тварин, директор, академік НААН Левченко В.І.
(наказ № 303 від 24.09.96), Науково-дослідний інститут екології і біотехнології,
директор, професор Мельниченко О.М. (наказ № 303 від 24.09.96), Науководослідний інститут ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва,
директор, професор Сахнюк В.В. (наказ № 303 від 24.09.96), Науководослідний інститут ландшафтних систем землеробства, директор (наказ № 152
від 09.04.99), директор, професор Примак І.Д., Науково-дослідний інститут
птахівництва, (наказ №117 від 28.04.01), директор, професор Бесулін В.І.
Основним завданням науково-дослідних інститутів є координація науководослідної діяльності університету, формування напрямів наукової діяльності,
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функціональне керівництво науковою роботою викладачів та створення
тимчасових творчих колективів.
Окрім науково-дослідних інститутів до наукових підрозділів університету
відносяться науково-дослідні лабораторії, яких є 10: Науково-дослідна
лабораторія ІФА та ПЛР (міжфакультетська), Науково-дослідна лабораторія
діагностики хвороб тварин (міжкафедральна), Проблемна науково-дослідна
лабораторія хірургічних хвороб сільськогосподарських та домашніх тварин,
Науково-дослідна лабораторія біохімічних і гістохімічних методів досліджень
(міжфакультетська), Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних методів
досліджень (міжкафедральна), Науково-дослідна лабораторія агрохімічного
аналізу ґрунтів(міжкафедральна), Науково-дослідна лабораторія ветеринарносанітарної експертизи та гігієни продукції тваринництва (міжфакультетська),
Науково-дослідна лабораторія технології молока та молочних продуктів
(міжкафедральна), Науково-дослідна лабораторія технології м’яса та м’ясних
продуктів (міжкафедральна), Науково-дослідна лабораторія якості кормів
Лабораторії атестовані у системі державного метрологічного контролю
на право проведення вимірювань згідно із затвердженими для них галузями
атестації. В лабораторіях виконують наукові дослідження науково-педагогічні
працівники, аспіранти, докторанти та студенти під час підготовки дипломних
робіт. На базі лабораторій виконується госпдоговірна робота на замовлення
підприємств

Київської,

Житомирської,

Вінницької,

Кіровоградської,

Хмельницької, Черкаської областей на загальну суму близько 600 тис. грн.
У штаті науково-дослідних інститутів і лабораторій університету
працюють науково-педагогічні працівники університету на громадських
засадах,

оплачувані

посадові

ставки

відсутні.

Фінансування

наукових

підрозділів здійснюється за рахунок госпдоговірних та держбюджетних
науково-дослідних тем у межах штатного розпису договорів. Матеріальна база
наукових підрозділів формується за рахунок кафедр університету.
IХ.Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями
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Науково-педагогічні працівники університету плідно співпрацюють з
університетами ім. Ю. Лібіха (м. Гіссен) та науково-дослідним інститутом у
Зекельберзі (Німеччина), Ліонським університетом та навчальним центром
ENESAD м. Діжон (Франція)VetAgro-Sup – Ліонська ветеринарна школа (Ліон,
Франція), з питань сталого розвитку сільського господарства та ветеринарної
медицини тощо.
Країна
партнер
(за
алфавітом)

Установа партнер

Тема
співробітництва

1
2
Федеративна Університет
Республіка
м. Гіссен
Німеччина

3
Обмін студентами та
науковопедагогічним
складом,
проведення спільних
наукових
досліджень, участь у
проектах

Французька
Республіка

Вища
національна
с/г школа
м.Бордо

Французька
Республіка

Національна
ветеринарна
школа м. Ліон

Обмін студентами та
науковопедагогічним
складом, проведення
спільних наукових
досліджень, участь у
проектах
Обмін студентами та
науковопедагогічним
складом, проведення
спільних наукових
досліджень, участь у
проектах

Документ, в
рамках якого
Практичні
здійснюється
результати від
співробітництво, співробітництва
термін його дії
4
5
Договір
Обмін досвідом
необмежений
студентами та
у часі
викладачами,
академічна
мобільність,
проведено
спільно
міжнародну
конференцію
Договір до 2016
Обмін досвідом
студентами та
викладачами,
проведено
спільно
міжнародну
конференцію
Договір до 2018
Обмін досвідом
студентами та
викладачами,
проведено
спільно
міжнародну
конференцію

Х. Інформація про наукову та науково-технічну

діяльність, що

здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії
наук України та національних галузевих академій наук
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Всі факультети університету відповідно своїх наукових напрямів
працюють у взаємодії з науковими установами НААН та НАН. Співпраця
полягає у обміні науковою інформацією, спільних дослідженнях, використанні
обладнання та публікації наукових результатів.
Угоди про співпрацю.
1.

Угода від 01.03.2015р.

про співпрацю та організацію взаємовідносин

Носівської СДС Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
НААН і БНАУ
2.

Угода від 02.02.2015р.про співпрацю та організацію взаємовідносин з
Уманським національним університетом садівництва і БНАУ

3.

Угода від 01.07. 2015 р. про співпрацю та організацію взаємовідносин з
Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України і БНАУ

4.

Угода від 22.03. 2015р. про співпрацю та організацію взаємовідносин з
Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України і
БНАУ

5.

Угода про створення філії кафедри генетики, селекції і насінництва з
Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААНУ

6.

Договір зі Сквирською дослідною станцією ІАЕП про проведення спільної
науково-дослідної роботи та навчально-практичної підготовки студентів

7.

Угода про наукове співробітництво з Державним науково-контрольним
інститутом біотехнології та штамів мікроорганізмів НААН від 14 липня
2016 року.

8.

Угода про наукове співробітництво з Інститутом ветеринарної медицини
НААН від 25 грудня 2016 року.
ХІ.

Заходи,

здійснені

Київською

міською

підвищення

рівня

спільно

державною
ефективності

з

облдержадміністраціями

адміністрацією
роботи

та

науковців

спрямовані
для

або
на

вирішення

регіональних потреб
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Здійснено заходи щодо наукового забезпечення агропромислового
виробництва у Київський обл., а саме: впровадження в господарствах наукових
розробок

отриманих

під

час

виконання

науково-дослідних

робіт

на

госпдоговірній основі, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів,
науково-практичних конференцій з керівниками та спеціалістами господарств
області, консультаційна допомога господарствам кафедрами університету з
окремих питань відповідно профілю.
На базі господарств Київської області виконувались дослідження та
впроваджуватись

їх

результати

відповідно

до

науково-дослідних

тем

університету в галузі ветеринарної медицини, агрономії, отримання і переробки
продукції тваринництва, екології, економіки.
В господарствах Київської області впроваджено на госпдоговірній основі
наукові розробки Проблемної науково-дослідної лабораторії лейкозів великої
рогатої худоби, Науково-дослідної лабораторії ІФА та ПЛР, Науково-дослідної
лабораторії

діагностики

хвороб

тварин,

Науково-дослідної

лабораторії

мікробіологічних методів досліджень та кафедр університету.
Науковцями Білоцерківського НАУ разом з обласним та районними
управліннями агропромислового розвитку протягом 2016 року проведено ряд
семінарів і тренінгів на теми: «Відтворення сільськогосподарських тварин»,
«Сучасні технології відтворення великої рогатої худоби», «Перспективні
технології виробництва високоякісного молока» «Застосування біологічно
активних препаратів у тваринництві», «Біобезпека свинарських господарств»,
«Застосування енергоінформаційних технологій у тваринництві».
Спільно

Київською

облдержадміністрацією

конференції, круглі столи з впровадження

постійно

проводяться

науково-обґрунтованих підходів

щодо забезпечення економічного зростання в агросфері. Зокрема:
1. Державна

науково-практична

конференція

«Аграрна

наука

–

виробництву»: «Новітні технології виробництва та переробки продукції
тваринництва».
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2. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – виробництву»:

«Основні

напрями

забезпечення

ветеринарного

благополуччя

тваринництва».
3. Державна

науково-практична

конференція

«Аграрна

наука

–

виробництву»: «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення» р.
4. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – виробництву»: «Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери».
5. Державна

науково-практична

конференція

«Актуальні

проблеми

українського законодавства».
6. Круглий стіл з проблем і перспектив децентралізації в Україні.
Працювали
обладнання

Школи передового досвіду: «Ефективні технології та

при

виробництві

продукції

птахівництва»,

«Юридична

та

правозахисна робота»
Протягом 2015 року здійснювалось надання постійної консультаційної
допомоги господарствам Київської області з питань профілактики інфекційних
та

незаразних

рослинництві

хвороб
та

тварин,

тваринництві,

впровадження
годівлі

сучасних

технологій

сільськогосподарських

у

тварин,

кормовиробництва тощо.
ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення
наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики
та баз даних

провідних наукових видавництв світу, про патентно-

ліцензійну діяльність.
Бібліотека співпрацює з асоціацією Е-LibUkr та проектом «Українські
наукові журнали». Наукові видання університету внесені до бази УНЖ.
Здійснено ряд семінарів та тренінгів з використання наукових баз даних,
публікації в міжнародних наукових журналів тощо.
Поповнюється

електронний

каталог

фонду бібліотеки.

Всього в

електронному каталозі міститься 350000 бібліографічних описів.
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Вся навчальна література внесена в електронний каталог. В 2016 році
кількість описів збільшена на 8000 записів. Створена електрона база читачів:
занесені студенти всіх курсів та всіх форм навчання, всі викладачі, аспіранти та
співробітники університету.
Впроваджена система доступу студентів до освітньої та наукової
інформації на базі платформи Moodle.
Розпочато пробну експлуатацію інформаційної системи методичного
забезпечення навчального процесу на основі університетської мережі разом з
технікумами, що входять до структури БНАУ. Впровадження системи
забезпечить представлення методичних матеріалів в якості повноцінної бази,
що базується на учбових планах за всіма спеціальностями. До бази буде
забезпечено авторизований доступ через мережу Internet.
Бібліотека забезпечує

доступ до наступних електронних баз: Google

scholar, PubMed, CrossRef, DOAJ, Polpred тощо. Тестовий доступ до
баз: Amazon,

Springer.

Відкритий

доступ

до: ELibUkr-OA, Електронні

інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського,
American Journal of Botany (AJB), Article@inist, Biology & Science, Directory of
Open Access Journals, E-books directory, Google books, Open Library та інші.
Патентовед на постійній основі надає консультації щодо оформлення
патентів та супровід подачі заявок, щорічно подається близько 15-20 заявок.
Отримано пробний безкоштовний доступ до бази наукової літератури
Web of science.
ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на
кафедрах у межах робочого часу викладачів
В межах загального навантаження (робочого часу викладачів) науковопедагогічні працівники виконують наукові дослідження згідно ініціативних тем
наукової роботи. Наукові дослідження виконуються на матеріальній базі
кафедр та науково-дослідних лабораторій, їх результати публікуються у
фахових наукових виданнях.
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Основні напрями наукової роботи викладачів відповідають пріоритетним
напрямам наукової роботи університету сформованої відповідно законодавства.
Основні напрями наукової роботи щорічно затверджуються на засіданні Вченої
ради університету.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються без фінансування, в межах
роботи на кафедрі
Білоцерківський національний аграрний університет
на 2016 рік
№

Тема

1.

Фізіологічний стан та яєчна
продуктивність птиці за впливу
комплексу амінокислот і вітаміну
Е.
Удосконалити та впровадити в
практику ветеринарної медицини
комплексну програму боротьби з
трихінельозом
Організаційно-економічне
забезпечення економічного росту
агросфери
Застосування
методів
молекулярної
діагностики
у
профілактичних та оздоровчих
заходах за інфекційних хвороб
тварин
Удосконалення
економічних
взаємовідносин
між
сільськогосподарськими
товаровиробниками
та
переробними підприємствами
Розвиток
організаційноекономічних
засад
функціонування
здобутої
інфраструктури
ринку
агропромислової продукції
Забезпечення
паритетності
взаємовідносин між сільським
господарством та виробниками
матеріально-технічних ресурсів
Водні ландшафтно-інженерні
системи Правобережного
Лісостепу України: дослідження
стану і проблем їх функціонування

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Підстава для
проведення (№
держреєстрації)

Керівник/
відповідальний
виконавець

0112U007741

проф.
Ніщеменко М.П.

0113U002142

доц.
Артеменко Л.П.

0113U002143

доц.
Сокольська Т.В.

0112U001443

доц.
Царенко Т.М.

0113U000903

проф.
Варченко О.М.

0113U000904

проф.
Варченко О.М.

0113U000905

проф.
Сатир Л.М.

0113U004039

доц.
Гамалій І.П.
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Дослідження генетичного
0113U004040
поліморфізму популяції великої
рогатої худоби за ДНК-маркерами.
10. ДНК-поліморфізм гену ВоLA0113U004041
PRB3 у популяціях великої рогатої
худоби.
11. Паразитози
риб
(поширення, 0113U004042
діагностика і профілактика).
9.

12. Теоретичні і практичні аспекти
селекції пшениці м’якої озимої на
підвищення адаптивного
потенціалу для умов Лісостепу
України.
13. Розробка критеріїв комплексної
оцінки якості й безпечності
сировини і харчових продуктів
тваринного
походження
за
гармонізації
нормативнотехнічних документів.
14. Удосконалення існуючих і
розробка нових методів
клонального мікророзмноження та
постасептичної адаптації in vitro
15. Структурно-функціональний
аналіз біотичних ресурсів України.
16. Екологічні загрози
біорізноманіттю лісових
екосистем Північно-східного
Придніпров’я.
17. Ветеринарні
превентивні
технології і управління ними у
системі протиепізоотичних заходів
у тваринництві.
18. Роль мікроскопічних грибів та їх
метаболітів
у
патології
сільськогосподарських тварин і
птиці.
19. Ентомокомплекс на однорічних
бобових культурах та контроль
чисельності фітофагів в
Центральному Лісостепу України.
20. Розроблення діагностичних тестсистем на основі ПЛР у реальному
часі для оцінювання безпеки та
якості харчових продуктів
21. Стан геоценоконсорцій тритикале
озимого на екосистемному рівні
22. Агротехнічні основи
обґрунтування технології
вирощування зернових,
зернобобових, олійних, технічних,
кормових культур для отримання

0113U004043

проф.
Димань Т.М.
проф.
Димань Т.М.
доц. Джміль В.І.

доц.
Лозінський М.В.

0113U004044

доц.
Хіцька О.А.

0113U004045

доц.
Мацкевич В.В.

0113U004046

доц.
Слободенюк О.І.
проф.
Лавров В.В.

0113U004314

0113U004315

проф.
Корнієнко Л.Є.

0113U004316

доц.
Зоценко В.М.

0113U004317

доц.
Шушківська Н.І.

0113U005453

проф.
Димань Т.М.

0113U005717
0113U007057

доц.
Москалець В.В.
доц.
Грабовський
М.Б.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

альтернативних видів палива
Продуктивність, обмін речовин та
м"ясні якості каченят-бройлерів за
згодовування
поліфункціонального сорбенту
Агробіологічні особливості та
продуктивні властивості цукрових
буряків в залежності від технології
підготовки та сортових
особливостей насіння
Вплив
розчинів
аквахелатів
металів
на
організм
сільськогосподарської птиці
Формування і вивчення колекцій
ріпаку ярого та зимового,
виділення генетичних джерел як
вихідного матеріалу для створення
високопродуктивних, з високою
якістю продукції, стійких до
несприятливих біотичних та
абіотичних чинників
Організаційно-економічний
механізм відтворення матеріальнотехнічної
бази
сільського
господарства
Ефективність
формування
та
використання
матеріальнотехнічної
бази
сільськогосподарських
підприємств
Формування і вивчення
генетичних колекцій часнику (у
тому числі й сомаклонів в культурі
in vitro), виділення генетичних
джерел як вихідного матеріалу для
створення високопродуктивних,
стійких до несприятливих
біотичних і абіотичних чинників
довкілля.
Біотехнологія культивування
Spirulina platensis за використання
сироватки молока та застосування
біомаси водорості у
перепелівництві.

31. Теоретичне й експериментальне
обгрунтування методів
індукування і доборів
господарсько цінних мутантів та
залучення їх до гібридизації,
отримання гаплоїдів через
культуру пилку та створення

0115U005325

0115U005326

0115U005327

0115U005328

проф.
Бомко В.С.

проф.
Васильківський
С.П.
проф.
Ніщеменко М.П.

проф.
Васильківський
С.П.

0115U005329

проф.
Варченко О.М.

0115U005330

проф.
Варченко О.М.

0115U005331

0115U005332

0115U005333

проф.
Васильківський
С.П.

проф.
Мерзлов С.В..

проф.
Васильківський
С.П.
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вихідного матеріалу пшениці
озимої
32. Розробка
та
впровадження 0115U005334
селекційно-генетичних
методів
поліпшення
репродуктивних
якостей свиней різних генотипів.
33. Вплив різних фізико-хімічних 0115U005335
чинників на біохімічні процеси в
організмі тварин та птиці

34. Теоретичне й експериментальне
обґрунтування методів
індукування і доборів
господарсько-цінних мутантів та
залучення їх до гібридизації,
отримання гаплоїдів через
культуру пилку та створення
вихідного матеріалу ячменю ярого
35. Застосування засобів і способів
детоксикації організму з
хірургічною патологією у тварин
36. Застосування епідуральних та
провідникових блокад місцевими
анестетиками у тварин з метою
анестезії, аналгезії та в якості
патогенетичного методу
лікування.
37. Теоретичне і клінікоекспериментальне обґрунтування
методів діагностики, лікування та
профілактики поліметаболічної та
поліорганної внутрішньої
патології у жуйних
38. Агробіологічні та технологічні
основи інтенсифікації
виробництва буряків кормових у
Правобережному Лісостепу
України
39. Клініко-біохімічне обґрунтування
методів діагностики і
використання фармакологічних
препаратів у комплексі
лікувальних та профілактичних
заходів за поліметаболічної та
поліорганної патології у
сільськогосподарської і
декоративної птиці

0115U005396

0116U002333

0116U002334

0116U002336

0116U002335

0116U002338

проф.
Ставецька Р.В.
проф.
Цехмістренко
С.І.

проф.
Васильківський
С.П.

проф.
Ільніцький М.Г.
проф.
Ільніцький М.Г.

проф.
Левченко В.І.

доц.
Карпук Л.М.
проф.
Левченко В.І.
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40. Розробка діагностичних критеріїв
та методів корекції за
0116U002373
метаболічної і поліорганної
патології у коней.
41. Роль мікроскопічних грибів та їх 0113U004316
метаболітів
у
патології
сільськогосподарських тварин і
птиці.

проф.
Головаха В.І.
доц.
Зоценко В.М.

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Матеріальна база лабораторій університету значно застаріла, за рідким
винятком лабораторії обладнані приладами виготовленими у 80-90 роках
минулого сторіччя

вичерпали свій ресурс. також є потреба в коштовних

приладах, які б дали змогу лабораторіям виконувати науково-дослідну
тематику на сучасному рівні.
Дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні
іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. наведені у формі:
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються без фінансування, в межах
роботи на кафедрі
Білоцерківський національний аграрний університет
на 2016 рік
№

2.

3.

4.

5.

Тема

Фізіологічний
1.
стан та яєчна
продуктивність птиці за впливу
комплексу амінокислот і вітаміну
Е.
Удосконалити та впровадити в
практику ветеринарної медицини
комплексну програму боротьби з
трихінельозом
Організаційно-економічне
забезпечення економічного росту
агросфери
Застосування
методів
молекулярної
діагностики
у
профілактичних та оздоровчих
заходах за інфекційних хвороб
тварин
Удосконалення
економічних
взаємовідносин
між
сільськогосподарськими

Підстава для
проведення (№
держреєстрації)

Керівник/
відповідальний
виконавець

0112U007741

проф.
Ніщеменко М.П.

0113U002142

доц.
Артеменко Л.П.

0113U002143

доц.
Сокольська Т.В.

0112U001443

доц.
Царенко Т.М.

0113U000903

проф.
Варченко О.М.
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товаровиробниками
та
переробними підприємствами
6. Розвиток
організаційноекономічних
засад
функціонування
здобутої
інфраструктури
ринку
агропромислової продукції
7. Забезпечення
паритетності
взаємовідносин між сільським
господарством та виробниками
матеріально-технічних ресурсів
8. Водні ландшафтно-інженерні
системи Правобережного
Лісостепу України: дослідження
стану і проблем їх функціонування
9. Дослідження генетичного
поліморфізму популяції великої
рогатої худоби за ДНК-маркерами.
10. ДНК-поліморфізм гену ВоLAPRB3 у популяціях великої рогатої
худоби.
11. Паразитози
риб
(поширення,
діагностика і профілактика).
12. Теоретичні і практичні аспекти
селекції пшениці м’якої озимої на
підвищення адаптивного
потенціалу для умов Лісостепу
України.
13. Розробка критеріїв комплексної
оцінки якості й безпечності
сировини і харчових продуктів
тваринного
походження
за
гармонізації
нормативнотехнічних документів.
14. Удосконалення існуючих і
розробка нових методів
клонального мікророзмноження та
постасептичної адаптації in vitro
15. Структурно-функціональний
аналіз біотичних ресурсів України.
16. Екологічні загрози
біорізноманіттю лісових
екосистем Північно-східного
Придніпров’я.
17. Ветеринарні
превентивні
технології і управління ними у
системі протиепізоотичних заходів
у тваринництві.
18. Роль мікроскопічних грибів та їх
метаболітів
у
патології
сільськогосподарських тварин і
птиці.

0113U000904

проф.
Варченко О.М.

0113U000905

проф.
Сатир Л.М.

0113U004039

доц.
Гамалій І.П.

0113U004040

проф.
Димань Т.М.

0113U004041

проф.
Димань Т.М.

0113U004042

доц. Джміль В.І.

0113U004043

доц.
Лозінський М.В.

0113U004044

доц.
Хіцька О.А.

0113U004045

доц.
Мацкевич В.В.

0113U004046

доц.
Слободенюк О.І.
проф.
Лавров В.В.

0113U004314

0113U004315

проф.
Корнієнко Л.Є.

0113U004316

доц.
Зоценко В.М.
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19. Ентомокомплекс на однорічних
бобових культурах та контроль
чисельності фітофагів в
Центральному Лісостепу України.
20. Розроблення діагностичних тестсистем на основі ПЛР у реальному
часі для оцінювання безпеки та
якості харчових продуктів
21. Стан геоценоконсорцій тритикале
озимого на екосистемному рівні
22. Агротехнічні основи
обґрунтування технології
вирощування зернових,
зернобобових, олійних, технічних,
кормових культур для отримання
альтернативних видів палива
23. Продуктивність, обмін речовин та
м"ясні якості каченят-бройлерів за
згодовування
поліфункціонального сорбенту
24. Агробіологічні особливості та
продуктивні властивості цукрових
буряків в залежності від технології
підготовки та сортових
особливостей насіння
25. Вплив
розчинів
аквахелатів
металів
на
організм
сільськогосподарської птиці
26. Формування і вивчення колекцій
ріпаку ярого та зимового,
виділення генетичних джерел як
вихідного матеріалу для створення
високопродуктивних, з високою
якістю продукції, стійких до
несприятливих біотичних та
абіотичних чинників
27. Організаційно-економічний
механізм відтворення матеріальнотехнічної
бази
сільського
господарства
28. Ефективність
формування
та
використання
матеріальнотехнічної
бази
сільськогосподарських
підприємств
29. Формування і вивчення
генетичних колекцій часнику (у
тому числі й сомаклонів в культурі
in vitro), виділення генетичних
джерел як вихідного матеріалу для
створення високопродуктивних,
стійких до несприятливих

0113U004317

доц.
Шушківська Н.І.

0113U005453

проф.
Димань Т.М.

0113U007057

доц.
Москалець В.В.
доц.
Грабовський
М.Б.

0115U005325

проф.
Бомко В.С.

0113U005717

0115U005326

0115U005327

0115U005328

проф.
Васильківський
С.П.
проф.
Ніщеменко М.П.

проф.
Васильківський
С.П.

0115U005329

проф.
Варченко О.М.

0115U005330

проф.
Варченко О.М.

0115U005331

проф.
Васильківський
С.П.
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біотичних і абіотичних чинників
довкілля.
30. Біотехнологія культивування
Spirulina platensis за використання
сироватки молока та застосування
біомаси водорості у
перепелівництві.
31. Теоретичне й експериментальне
обгрунтування методів
індукування і доборів
господарсько цінних мутантів та
залучення їх до гібридизації,
отримання гаплоїдів через
культуру пилку та створення
вихідного матеріалу пшениці
озимої

0115U005332

0115U005333

32. Розробка
та
впровадження 0115U005334
селекційно-генетичних
методів
поліпшення
репродуктивних
якостей свиней різних генотипів.
33. Вплив різних фізико-хімічних 0115U005335
чинників на біохімічні процеси в
організмі тварин та птиці

34. Теоретичне й експериментальне
обґрунтування методів
індукування і доборів
господарсько-цінних мутантів та
залучення їх до гібридизації,
отримання гаплоїдів через
культуру пилку та створення
вихідного матеріалу ячменю ярого
35. Застосування засобів і способів
детоксикації організму з
хірургічною патологією у тварин
36. Застосування епідуральних та
провідникових блокад місцевими
анестетиками у тварин з метою
анестезії, аналгезії та в якості
патогенетичного методу
лікування.
37. Теоретичне і клінікоекспериментальне обґрунтування
методів діагностики, лікування та
профілактики поліметаболічної та
поліорганної внутрішньої
патології у жуйних

0115U005396

0116U002333

0116U002334

0116U002336

проф.
Мерзлов С.В..

проф.
Васильківський
С.П.

проф.
Ставецька Р.В.
проф.
Цехмістренко
С.І.

проф.
Васильківський
С.П.

проф.
Ільніцький М.Г.
проф.
Ільніцький М.Г.

проф.
Левченко В.І.
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38. Агробіологічні та технологічні
основи інтенсифікації
виробництва буряків кормових у
Правобережному Лісостепу
України
39. Клініко-біохімічне обґрунтування
методів діагностики і
використання фармакологічних
препаратів у комплексі
лікувальних та профілактичних
заходів за поліметаболічної та
поліорганної патології у
сільськогосподарської і
декоративної птиці
40. Розробка діагностичних критеріїв
та методів корекції за
метаболічної і поліорганної
патології у коней.
41. Роль мікроскопічних грибів та їх
метаболітів
у
патології
сільськогосподарських тварин і
птиці.

0116U002335

0116U002338

0116U002373
0113U004316

доц.
Карпук Л.М.
проф.
Левченко В.І.

проф.
Головаха В.І.
доц.
Зоценко В.М.

Дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні
іноземного виробництва
Назва приладу
Обґрунтування потреби
(українською мовою
закупівлі приладу (обладнання)
№ та мовою оригіналу) і
в розрізі наукової тематики, що
з/п
його марка, фірмавиконується ВНЗ/науковою
виробник, країна
установою
походження
Атомно-абсорбційний
спектрометр
AgilentAA 280Z з
електро-термічною
Виконання наукових досліджень з
1. атоміз-ацією
вивчення міграції важких металів
Виробник: Аgilent
в агроекосистемах
Тechnologies
Країна походження:
США

Вартість,
дол.
США або
євро

45 тис.
дол.

Вартість,
тис.
гривень

1,35 млн.
грн.

33

2.

3.

4.

5.

6.

Ампліфікатор Realtime PCR cycler RotorGene Q 9001700 для
молекулярногенетичних
досліджень

Здійснення моніторингу
інфекційних хвороб тварин на
молекулярно-генетичному рівні,
дослідження генетичних
властивостей рослин, тварин,
мікроорганізмів. Розробка нових
методів діагностики.

визначення 20 показників (WBC,
LYM#, MID#, GRA#, LYM%,
Автоматичний
MID%, GRA%, RBC, HGB, HCT,
гематологічний
MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,
аналізатор MicroCCRDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT,
20Plus, НТІ, США
P-LCR), з диференціацією
лейкоцитів по 3-м субпопуляціям і
побудовою 3-х гістограм.
Надсучасна технічна
характеристика приладу дозволяє
деталізувати морфологічні та
структурні механізми
УЗІ сканер
ембріогенезу, плацентогенезу,
MyLab™30Vet Esaote, функціональні трансформації
Італія
тканин матки, яєчників та інших
статевих органів, проводити
прогностичний
аналізповноцінності гравідарних
та інволюційних процесів, а також
ранню діагностику акушерських і
гінекологічних патологій
Застосування відеоендоскопа
забезпечить розробку
внутрішньоматкового введення
сперми самкам, візуальну оцінку
Відеоендоскоп
морфофункціонального стану
Camscope DCS-103E
внутрішніх статевих органів,
Pro, Південна Корея
проводити біопсійний забір для
гістологічного аналізу та вивчати
патологічні процеси за
акушерських і гінекологічних
хвороб
Рідинний хроматограф Для визначення мікотоксинів,
– ВЕРХ системи
пестицидів, антибіотиків,
Infinity з діодноветпрепаратів та їх метаболітів у
матричним та
харчових продуктах тваринного й
портійним
рослинного походження (Згідно
квадрупольним мастематики кафедри: ˮРозробка

60 тис.
дол.

1,62 млн
грн.

5 тис. дол.

147 тис.
грн.

14 тис.
дол.

343 тис.
грн.

6064 дол.

151тис.
600 грн.

100 тис.
дол.

2,6 млн.
грн
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спектрометричним
детекторами
виробництва Agilent
Technologies (США,
Німеччина)

7.

Цифровий
рентгенографічний
комплекс для
ветеринарії Вател 1

8.

Ветеринарний УЗД
апарат Mindray M5Vet

9.

Ветеринарний
наркозний аппарат
Minor Vet з великим
абсорбером

критеріїв комплексної оцінки
якості й безпечності сировини і
харчових продуктів тваринного
походження за гармонізації
нормативно-технічних
документів“ – державний
реєстраційний номер
0113U004044).
Виконання наукових досліджень
згідно тематики кафедри,
забезпечення навчального процесу
Виконання наукових досліджень
згідно тематики кафедри,
забезпечення навчального процесу
Виконання наукових досліджень
згідно тематики кафедри,
забезпечення навчального процесу

25 тис
дол.

670 тис.
грн.

25 тис
дол.

670 тис.
грн.

5 тис. дол.

120 тис.
грн

XV. Заключна частина
Основними проблемами, що стоять на перешкоді наукової діяльності в
університеті євідсутність фінансування та низький попит на результати
наукових досліджень сільськогосподарських товаровиробників
Аграрна галузь

поки що дуже повільно реагує на назрілі потреби

інноваційної модернізації

виробничих процесів. Рівень впровадження

завершених розробок залишається низьким, що негативно впливає на розвиток
наукової діяльності в навчальних закладах;
Конче потребує оновлення матеріально-технічна база наукової діяльності.
Лабораторне обладнання в переважній більшості застаріле й амортизоване;
Для інтенсифікації університетської науки державі необхідно вжити
низку

заходів

організаційного,

фінансового

та

матеріально-технічного

характеру, які в комплексі сприятимуть повноцінному функціонуванню
вітчизняної університетської науки і освіти, як базових інтелектуальних
ресурсів побудови суспільства знань, інтеграції в європейський науковий
простір, а саме:
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На загальнодержавному рівні створити Координаційний центр наукової
роботи усіх суб’єктів наукової діяльності та сприяти створенню мережі
наукових парків, які поєднували б інтереси головних учасників: хай-тек
компаній, наукових підрозділів, університетських кафедр та факультетів,
науковців і бізнесменів;
Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки забезпечити
оптимальний на теперішній час розмір фінансування, необхідний для
стимулювання й забезпечення наукової діяльності університетів та належне
матеріально-технічне оснащення лабораторій сучасним обладнанням.
Створення на державному рівні бази даних завершених наукових
розробок з метою їх оприлюднення та подальшої комерціалізації.
Проректор з наукової
та інноваційної діяльності,професор

___________ В.В. Сахнюк

36

