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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Освітній процес в  університеті здійснюється на основі ліцензування –
тобто, встановлення відповідності надання освітніх послуг постанові Кабі-
нету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг».

 З метою проведення ліцензійної експертизи підготовки магістрів зі спе-
ціальності 8.11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека
продукції тваринництва»  в університеті  у червні упродовж кількох  днів
працювала Комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України
від  №  1492л «Про проведення ліцензійної експертизи», у складі: Яценка
Івана Володимировича, завідувача кафедри ветеринарно-санітарної експер-
тизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветери-
нарної академії, доктора ветеринарних наук, професора – голова комісії та
Якубчак Ольги Миколаївни, завідувача кафедри ветеринарно-санітарної ек-
спертизи Національного університету біоресурсів і природокористування
України, доктора ветеринарних наук, професора – член комісії.

Вивчивши подані на ліцензійну експертизу матеріали,  комісія ухвали-
ла наступне:

- усі документи, наявні у ліцензійній справі, відповідають оригіналам
документів і є достовірними;

 - фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення відповідає розробленим ОПП,
ОКХ та навчальному плану з підготовки фахівців зі спеціальності
8.11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека про-
дукції тваринництва»;

 - проведена ліцензійна експертиза дає підстави комісії зробити висно-
вок про спроможність Університету надавати освітню послугу у галузі
знань 1101 «Ветеринарія» зі спеціальності 8.11010102 «Ветеринарно-сані-
тарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва» та можливість
надання ліцензії на підготовку фахівців з ліцензованим обсягом прийому по
25 осіб денної форми навчання;

 - комісія підтверджує відповідність стану забезпечення Університету
ліцензійним умовам надання освітніх послуг.

Отже, з вересня цього року ми розпочинаємо підготовку магістрів зі
спеціальності «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека про-
дукції тваринництва», що є ще одним вагомим  кроком на шляху до удоско-
налення підготовки фахівців у нашому університеті.

Наш кор.

УДОСКОНАЛЮЄМО
 ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

Наш університет вперше буде брати участь у конкурсі наукових проектів,
які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів
акредитації та науковими установами Міністерства освіти і науки України за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Метою конкурсу є
відбір робіт для державного фінансування у 2016 та наступних роках.

Конкурс наукових проектів буде проходити у два етапи. На першому етапі
наукові проекти мають бути оцінені в університеті, а кращі з них, за поданням
вченої ради, до 1 вересня 2015 року будуть направлені на другий етап кон-
курсу, який вже буде проводити Міносвіти. Слід відзначити, що подання,
експертна оцінка та визначення переможців конкурсу, які й отримають дер-
жавне фінансування, буде здійснюватися за допомогою електронної системи
«Наука в університетах», докладніше про принципи роботи якої можна прочитати на сайті http://kis.mon.gov.ua/
Експертиза проектів буде здійснюватись у «сліпому» режимі, а вибір переможця – за кількістю набраних
рейтингових балів.

Відповідно до наказу МОН від 15.06. 2015 р. № 630 наказом по університету оголошено про початок з
26 червня 2015 р. першого етапу конкурсу. До 31 липня 2015 року факультети подають проекти до відділу
науково-дослідної та інноваційної діяльності, подані проекти мають бути розглянуті експертною комісією до
21 серпня 2015 року, кращі з них будуть рекомендовані вченій раді  до висунення на другий етап конкурсу.
Рекомендовані проекти до 1 вересня 2015 року будуть внесені до Єдиної інформаційної системи Міністер-
ства освіти і науки України «Наука в університетах». Результати конкурсу будуть оголошені міністерством
до 31 жовтня 2015 року.

Наш університет має потужний науковий потенціал і вагомі напрацювання у сфері аграрної науки і
може гідно представити свої проекти на конкурс. Враховуючи сучасні вимоги до проектів наукових робіт,
при формуванні тематики наукових досліджень і розробок необхідно орієнтуватись на вирішення найак-
туальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінар-
ної тематики зазначених проектів.

Перевага при відборі надається тим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення
ефективності аграрного виробництва, мають прикладні результати подвійного використання, а також кон-
курентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві,
навчальному процесі (прогнозований обсяг фінансування проектів планувати не менше 80 тис. грн на рік
терміном на 2 роки).

Фінансування науково-дослідної роботи буде здійснюватись майже виключно на конкурсній основі, за
рахунок грантів, тому науковцям університету і творчим науковим колективам бажано активізувати роботу
щодо участі у конкурсах, сформувати актуальну тематику наукових досліджень з урахуванням пріоритет-
них напрямів, орієнтуватися на створення наукових розробок з високою практичною цінністю.

Т.М. Царенко, начальник відділу науково-дослідної та інноваційної діяльності

КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

На ринку осві-
тянських послуг  по-
стійно  зростає зна-
чення міжнародних
наукових проектів,
а к т и в і з у є т ь с я
співпраця із закор-
донними науковими
установами та на-
вчальними заклада-
ми. Мобільність су-
часних науковців доз-
воляє їм презентува-
ти результати своїх
досліджень на міжна-

родних науково-практичних конференціях та
інших заходах, публікуватись у міжнародних
виданнях, здійснювати дослідження за кор-
доном, брати участь у міжнародних програ-
мах, спільно із зарубіжними науковцями пуб-
лікувати наукові статті чи монографії.

Однак актуальною залишається пробле-
ма інтеграції вітчизняної науки у європейсь-
кий і світовий дослідницький та освітянський
простір через внесення та підтримку присут-
ності у наукометричних міжнародних базах да-
них Scopus, Web of Science, Webometrics та ін.

 Для вирішення цієї проблеми Міністер-
ство освіти і науки України  уже здійснили
низку заходів, спрямованих на забезпечення
інтеграції української науки у міжнародний
простір, а саме: досягнуто домовленості з ком-
панією Elsevier (упорядником бази даних
Scopus) щодо збільшення кількості представ-
лених у базі українських наукових видань;
впроваджено наукометричні методики у
вітчизняний науковий процес шляхом введен-
ня показника “Кількість публікацій у науко-
метричній міжнародній базі даних Scopus” для
оцінки результативності наукової та науково-

технічної діяльності вищих навчальних
закладів; у Положення про порядок
присудження щорічних премій Президента
України для молодих вчених внесена вимога
наявності  міжнародних  публікацій  та
показників цитування.

З 2013 року для здобуття наукового
ступеня обов’язкова наявність публікацій у
виданнях іноземних держав або у виданнях
України, які включені до міжнародних нау-
кометричних баз ( не менше чотирьох публі-
кацій для доктора наук і не менше однієї для
кандидата наук).

 Сьогодні Міністерством освіти і науки
України підготовлено  проекти постанов «По-
рядок  затвердження рішень про присвоєння
вчених звань» та «Про порядок підготовки
здобувачів  ступеня доктора філософії та док-
тора наук у вищих навчальних закладах (нау-
кових установах)», де йдеться , що при при-
своєнні вченого звання професора його публ-
ікації індексуються  у провідних міжнародних
наукометричних базах Wed of Sciense  або
Scopus. А у вимогах до визначення  рівня на-
укової кваліфікації осіб,які здобувають нау-
ковий ступінь, передбачено враховувати
кількість публікацій у виданнях,   включених
до міжнародної наукометричної  бази Scopus.

Більше того,з метою забезпечення про-
ведення конкурсного відбору виконавців
державного замовлення у 2015 році на підго-
товку фахівців вищими навчальними закла-
дами, які перебувають у сфері управління
МОН, у документах передбачені такі показ-
ники: чисельність публікацій викладачів за
показниками наукометричної бази даних
Scopus;чисельність цитувань викладачів за
показниками наукометричної бази даних
Scopus;місце вищого навчального закладу у
ранжуванні за індексом Гірша .

Отже, перед науковцями уні-
верситету як ніколи гостро постала проблема
якісного викладення результатів наукових
пошуків у  публікаціях, які можуть станови-
ти науковий інтерес для міжнародної науко-
вої спільноти і цитуватися вченими. Мусить
змінитися  мотивація для написання наукової
статті. Адже статті до «реферованих»
журналів здебільшого пишуть, прагнучи
повідомити науковій спільноті про отримані
нові важливі результати. Натомість основною
мотивацією для значної частини статей у наших
наукових збірниках є виключно забезпечення
необхідної кількості публікацій при захисті
дисертації.

Наукометрична база  Scopus містить по-
над 47,4 млн реферативних записів про
публікації з 18 тис. найбільш інформативних
журналів 5 тис. видавництв  і забезпечує облік
публікацій науковців і установ, у яких вони
працюють, та статистику їх цитованості. Саме
індекс цитування (ІЦ), або індекс Гірша  (був
запропонований американським фізиком –
Хорхе Гіршем у 2005 році) є сьогодні одним
із важливих показників успішності професій-
ної діяльності науковця і формує неформаль-
ний, проте загальновизнаний науковий «табель
про ранги». При підрахунку індексу Гірша
враховують дві кількісні характеристики:
кількість публікацій вченого та кількість ци-
тувань його робіт. Цей показник визначає
положення автора серед інших авторів у га-
лузі і означає кількість статей, які цитувались
не менше цієї кількості разів.

 Незаперечним є  те, що публікації у ви-
даннях, які не включені до міжнародних нау-
кометричних баз, фактично не мають шансів
дійти до світової наукової спільноти.  Зви-
чайно, складно домогтися включення наших
фахових збірників  до бази Scopus . Але

нічого неможливого  в тому немає. Критерії
для наукових журналів відомі: це  обов’яз-
кові англомовні резюме, процедура поперед-
нього рецензування статей, наявність закор-
донних учених у складі редколегії та серед
авторів, наявність посилань на цей журнал
у публікаціях, які вже були реферовані в
Scopus, періодичність виходу, якісна сто-
рінка в Інтернеті.

Слід  наголосити, що такі вимоги, як  роз-
ширення в збірниках об’єма англомовного ре-
зюме та  публікація статей іноземними мова-
ми  викликала багато нарікань з боку авторів.
Це пояснюється тим, що у   більшості наших
вчених, на жаль, недостатній рівень володін-
ня іноземними мовами, що є  головною  пере-
шкодою для публікації статей наших науко-
во-педагогічних працівників в іноземних жур-
налах. Великою мірою  саме через це світова
спільнота майже не знайома з досягненнями
наших вчених, чим пояснюється дуже низь-
кий індекс цитувань науковців університету.
Проте, за такої потужної  підтримки ректора
у питанні удосконалення вивчення науковця-
ми   іноземних мов  у нашому університеті,
цю перешкоду можна легко здолати.  Багато з
перерахованих вимог нами уже дотримано і
ми сьогодні активно працюємо для просуван-
ня наших збірників до світових наукометрич-
них баз, зокрема сьогодні ми  уже  в РІНЦ .

 Маємо тверде переконання, що  пройде
зовсім небагато часу і ми будемо у Scopus.
Альтернативи у нас немає, адже це вимога
часу, запорука нашої інтеграції у світову
наукову спільноту.

В.В. Сахнюк, проректор
з наукової та інноваційної діяльності,

професор

НАША ПЕРСПЕКТИВА – ВХОДЖЕННЯ ДО
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Народився А.Г. Наконечний 6 червня 1915 року в селі Ладижині (нині - місто
Ладижин) Тростянецького району Вінницької області в селянській родині. У 1937
році закінчив агрономічний факультет Білоцерківського cільськогосподарського інсти-
туту і отримав диплом з відзнакою. Потім працював агрономом сортової ділянки на
Бершадському цукровому заводі.

У Червону Армію призваний у січні 1941 року. Воював на Західному, 3-му
Білоруському і Забайкальському фронтах. Учасник радянсько-японської війни.  Удо-
стоєний орденів  Леніна, Вітчизняної війни 1-го ступеня, Червоної Зірки,  нагород-
жений бойовими медалями.

14 серпня 1945 р. начальник штабу 212-го гвардійського гаубичного артилер-
ійського полку, гвардії майор Анатолій Наконечний командував розвідувальною
групою, яка у непроглядну ніч, в дощ пробивалися в розташування противника на
глибину тридцять кілометрів.  Виконавши завдання,  вони нанесли на карту марш-
рут, але на зворотному шляху розвідники були оточені  великим загоном японців. Розпочався запеклий не-
рівний бій. Багато японців полягло від прицільного вогню розвідників. Бій тривав майже годину. Але ворожа
куля влучає в командира. Він показує зразок мужності і героїзму, пересилюючи нестерпний біль, продовжує
командувати. В цей час підійшла друга розвідгрупа. Наконечний ще встиг розповісти про розвіданий маршрут,
і серце героя перестало битися. Похований у китайському місті Солунь.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 вересня 1945 року за зразкове виконання бойових завдань
командування на фронті у боротьбі з японськими мілітаристами і проявлені при цьому мужність і героїзм
гвардії майору Наконечному Анатолію Гавриловичу посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

У місті Ладижин Вінницької області Україні, де народився  А.Г. Наконечний,
ім’ям Героя названа вулиця і встановлена меморіальна дошка, а в селищі міського
типу Тростянці також його ім’ям названа вулиця.

Наш університет теж не забуває імена своїх героїв. У квітні 1978 р. деле-
гація викладачів та студентів інституту побувала в рідних краях А.Г. Наконечного,
відвідала школу, де навчався герой, зустрілася з рідними і близькими. На універси-
тетській  Стелі героїв викарбовано портрет А.Г. Наконечного.

До 100-річчя з дня народження Анатолія Гавриловича в музеї  університету діє
виставка, де  серед інших цікавих експонатів  можна побачити копію  його листа
надзвичайно патріотичного змісту, написаного  до свого шестирічного сина Аліка
Наконечного.

 Запрошуємо всіх  небайдужих до нашої героїчної історії відвідати  музей уні-
верситету і ознайомитись з виставкою, присвяченою ювілею одного з кращих на-
ших випускників.

О.В. Поліщук, ст. лаборант музею

До 100-річчя від дня народження
Героя Радянського Союзу, випускника агрономічного факультету

АНАТОЛІЯ ГАВРИЛОВИЧА НАКОНЕЧНОГО

Невід’ємною складовою ефективної діяльності Науко-
вого товариства творчої молоді університету є співпраця з
Малою академією наук, що сприяє успішному формуванню
інтелектуального потенціалу української молоді. Це вихо-
вує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним нау-
ковим, дослідницьким досвідом учнів – майбутніх членів сту-
дентських наукових товариств.

Літні профільні навчально-тренувальні зміни, що прохо-
дили з 22 червня по 5 липня, дозволили вихованцям Малої
академії наук учнівської молоді Київської області прослуха-
ти лекції та поспілкуватися з науковцями університету. 25
червня в комунальному закладі «Володарська загальноосв-
ітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» канд. біол. наук
М.М. Саморай прочитав лекцію про методи досліджень си-
стеми крові й вищої нервової діяльності людини, а канд. біол.
наук С.М. Левандовська ознайомила учнів з сучасними ме-
тодами біологічних досліджень та зосередила увагу на типо-
вих помилках при написанні науково-дослідницьких робіт. З
темою «Квітники, історія, класифікація, особливості проек-
тування та створення» перед учнями виступила канд. біол.
наук Л.П. Іщук.

 26 червня майбутні науковці завітали до нашого універ-
ситету. 180 учнів Київщини, які цікавляться дослідженнями
в галузях хімії та біології, екології, ветеринарії, агрономії,
відвідали факультети: агробіотехнологічний, біолого-техно-
логічний, екологічний та факультет ветеринарної медицини.
Вони ознайомилися з лабораторіями та кафедрами, де змо-
жуть долучатися до наукових досліджень, обирати цікаву
тематику та готувати наукові роботи на виробничій і на-
вчальній базі університету.

О.Г. Олешко, голова НТТМ університету

Формуємо
інтелектуальний

потенціал

Колектив університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті
кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри акушерства і

біотехнології репродукції тварин
Волкова Сергія Семеновича

і висловлює щире співчуття рідним і близьким.

Висловлюю сердечну подяку колективу викладачів і
студентів університету за висловлене мені співчуття

і допомогу, надану по організації ритуальних послуг
при похороні моєї дружини Галини Олексіївни.

Професор Івченко В.М.

У наш такий непростий і неспокійний час дуже важливо всім
нам не втратити почуття людяності і чуйності.

Так трапилося, що наша колега, редактор редакційного відділу
О.М. Трегубова зараз тяжко хворіє. Зрозуміло, що людина одино-
ка, з мізерною заробітною платою і пенсією, вона не в змозі опла-
тити своє належне лікування. А тому я звернулася до всіх наших
колег з проханням допомогти зібрати кошти їй на лікування. І сьо-
годні від свого імені, від усіх співробітників відділу і особисто від
О.М. Трегубової я хочу висловити щиру вдячність ректору, проф-
спілковому комітету, усім деканам, викладачам, працівникам уні-
верситету, які відразу відгукнулися на моє прохання і надали мате-
ріальну допомогу нашій колезі.

Дуже відрадно, що у ці скрутні часи наш колектив ще раз підтвер-
див, що серед нас немає байдужих до чужого горя. Дякую всім і
зичу найголовнішого – здоров’я.

Зав. редакційним відділом М.О. Сокольська

ЧУЙНІСТЬ
ЯК НОРМА ЖИТТЯ

9 липня на базі навчально-науково-дослідного центру було проведено День поля, в якому взяли участь керівництво
університету, науково-педагогічні працівники агробіотехнологічного факультету, керівники ННДЦ .В  рамках проведення
цього заходу  науковці  ознайомили присутніх  з результатами досліджень, які проводяться на дослідному полі університету,
сортами  вирощених сільськогосподарських культур, новітніми  технологіями вирощування та  обробітку ґрунту, системами
удобрення.

 Особлива  увага  дослідників зосереджена  на надзвичайно ак-
туальній для  нашої зони проблемі сівозмін, підбору оптимальної
ротації культур у сівозміні при вирощуванні зернових і технічних
культур. Науковці  кафедри селекції та генетики с.-г. культур про-
демонстрували  селекційний розсадник, де створюються нові сор-
ти зернових культур.   Зацікавленість  учасників заходу викликав
трирічний маточний розсадник міскантусу гігантського - енерге-
тичної культури, яка може стати перспективним джерелом альтер-
нативної енергії.

  Ознайомившись із результатами  досліджень на дослідному
полі, можна із впевненістю сказати, що наукова робота на агробіо-
технологічному факультеті  спрямована на розвиток сучасних  ме-
тодів вирощування с.-г.культур та отримання високих урожаїв.
Сьогодні у нас є з чим виходити до товаровиробника , адже наші
технології не поступаються світовим  і уже адаптовані до вітчизня-
них  умов. То ж ми переконані, що в найближчій перспективі наші
розробки будуть впроваджені у виробництво.

 В.С. Хахула, декан агробіотехнологічного факультету

День поля в ННДЦ


