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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у
вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освіт-
ньої діяльності. Сьогодні на ринку освітянських послуг зро-
стає значення міжнародних наукових проектів, активізуєть-
ся співпраця із зарубіжними науковими установами та на-
вчальними закладами. Однак найактуальнішою залишаєть-
ся проблема інтеграції вітчизняної науки у європейський і
світовий дослідниць-
кий та освітянський
простір через внесен-
ня та підтримку при-
сутності вітчизняних
публікацій у наукомет-
ричних міжнародних
базах даних Scopus,
Web of Science, Google
Академія та  ін.

Висвітленню цього
питання та визначенню
шляхів його реалізації
було присвячено дер-
жавний науково-прак-
тичний семінар «Наукометричні реферативні бази даних нау-
кової літератури», який днями відбувся в університеті.

Семінар відкрив ректор, академік А.С.Даниленко. Він на-
голосив на тому, що з кожним днем посилюються вимоги
Міністерства освіти і науки щодо наукової роботи, присвоєн-
ня наукових ступенів та вчених звань, отримання фінансуван-
ня наукових досліджень із держбюджету тощо. Особливий ак-
цент нині робиться на необхідності володіння науковцями
англійською мовою,участі у міжнародних проектах під егідою
відомих організацій (Горизонт 2020, Erasmus+, МЕБ тощо) та
у двосторонніх проектах і академічних обмінах та просування
наукових публікацій до міжнародних баз. Сьогодні наукомет-
ричні показники використовуються  для формування рейтингів
університетів.

У перспективі фінансування наукової роботи переважно
буде здійснюватися на грантовій основі, а критерієм на їх
отримання слугують наукометричні показники претендентів.
Уже цього року для отримання державного фінансування

враховувались індекс Гірша та місце в рейтингу за публіка-
ціями у журналах, які входять до  Scopus. Отже, перед
науковцями університету стоїть  завдання підвищення
ефективності науково-дослідної роботи, а це включає, окрім
кількості  захищених кандидатських і докторських дисертацій,
кількості захищених патентів та  отримання фінансування від
госпдоговірного впровадження результатів досліджень, та-

кож наукометричні  показники, наявність публікацій
вчених у журналах, які індексуються у МНБ,
індекси цитованості наукових праць.

Не менш важливе значення за визначення ефек-
тивності наукової роботи науково-педагогічних пра-
цівників має кількість цитувань статей наших ав-
торів (індекс Гірша), рейтинг цитованості жур-
налів, в яких публікуються НПП університету, на-
явність наших збірників наукових праць у базах
РІНЦ, Scopus, Web of  Science, Index Copernicus,
цитованість статей, опублікованих в університетсь-
ких збірниках.

Незважаючи на те, що університетські видання
входять до
наукометрич-

ної бази РІНЦ, ми має-
мо зробити все можли-
ве, щоб публікації
наших науковців стали
помітними в світі.

Анатолій Степано-
вич ще раз наголосив
на важливості прове-
дення науково-прак-
тичного семінару і по-
бажав його учасникам
плідної роботи.

Питання, що безпо-
середньо стосуються роботи з базами даних наукової літе-
ратури (Scopus, Web of Science, elibrary, Google Академія,
ResearchGate), визначення наукометричних показників та
створення портфоліо науковця, висвітлила у своїй допові-
ді старший науковий співробітник Інституту молекулярної

біології і генетики НАН, керівник редакції журналу
Biopolymers and Cell Ірина Тихонкова.

Завідувач відділу організації фундаментальних досліджень
у галузі природничих та технічних наук  Державного фонду
фундаментальних досліджень Валентина Андрущенко зупи-
нилася на можливостях грантової підтримки наукових дослід-
жень молодих вчених (Гранти Президента України) та Про-
екті «Українські Наукові Журнали».

Вимоги до структури і форми англомовної наукової статті
в рецензованих виданнях виклала у своєму виступі декан
факультету права та лінгвістики Валентина Борщовецька.

У ході семінару відбулася плідна дискусія, доповідачі
відповіли на багато запитань щодо практичної роботи з
наукометричними базами даних наукової літератури.

Хотілось би відзначити, що семінар проходив у режимі
Скайп-конференції. Дистанційну участь у семінарі взяли
Львівський НАУ, Львівський національний університет вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
Миколаївський НАУ, Національний університет «Одеська
юридична академія», Вінницький НАУ,  Подільський
державний аграрно-технологічний університет та ще п’ять
установ і окремі учасники зі Львова і Тернополя. З усіх
названих вище ВНЗ на адресу організаційного комітету
семінару надійшли схвальні відгуки та подяки за надану
можливість цікавого і плідного спілкування з фахівцями
надзвичайно високого рівня, а також висловлені сподівання
на подальшу співпрацю.

Наступним кроком до реалізації намічених семінаром
планів стане проведення на факультетах тренінгів з аспіран-
тами, докторантами, науково-педагогічними працівниками
щодо використання можливостей електронних серверів,
користування  базами даних та спеціальним програмним
забезпеченням для науковців.

 Отже,  наші цілі – інтеграція вчених до світової наукової
спільноти, використання наукового потенціалу наших співро-

бітників, посилення позицій університету у рейтингах –
абсолютно реальні і цілком досяжні.

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

НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОЇ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ

11 листопада на факультеті права та лінгвістики відбулося
традиційне щорічне свято, присвячене китайській мові та куль-
турі. Свято відкрила декан факультету Борщовецька Вален-
тина Дмитрівна, яка порекомендувала  першокурсникам вив-
чати перспективну в майбутньому китайську мову. На захід
були запрошені директор Міжнародного інституту Конфуція
при Київському університеті імені Тараса Шевченка пані Лі
Хон, китайські студенти з КНУ  та випускники нашого фа-
культету.  Пані Лі Хон та наша випускниця Єрко Анастасія
подякували ораганізаторам свята та всім його участикам.

Наші студенти 2-го та 3-го курсів, одягнені у традиційне
китайське вбрання, порадували глядачів китайськими ско-
ромовками, віршами, піснею та чайною церемонією із
дегустацією.

Свято проходило у двомовному китайсько-українсько-
му форматі, тому студенти зуміли продемонстували висо-
кий рівень підготовки та володіння китайською мовою. Вис-
ловлюємо подяку всім, хто брав активну участь у заході, а
також тим, хто відвідав наше свято та оцінив наших студентів!

Ольга Куліш, асистент кафедри іноземних мов

СВЯТО КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
Подальший  розвиток  і ефективне  реформування  економіки  України  нерозривно пов’язані  із забезпеченням  високого

рівня науки і технологій. А тому великі сподівання ми покладаємо на залучення до наукової роботи студентської молоді, яка
вже через кілька років  стане головною рушійною силою розвитку суспільства.

На мою думку, в цьому напрямі цікавим є зарубіжний досвід наукової роботи студентів, який варто знати  та певною мірою
запровадити  в нашому університеті. Протягом трьох місяців я перебуваю у США, де проходжу стажування за програмою
Faculty exchange program у Колорадському державному університеті, м. Форт Еолінз, штат Колорадо.

Сьогодні мені хочеться розповісти про проведення наукових конференцій серед
магістрів та аспірантів у Колорадському державному університеті. Тут  уже другий
рік поспіль проводиться представлення наукових розробок у вигляді так званого
Graduate Student Showcase. У цьому році більше 300 аспірантів університету
презентували результати своїх наукових пошуків.

Сама процедура проведення дуже проста: всі відібрані та оцінені наукові
дослідження представлені у день конференції на плакатах та дисплеї для публічного
перегляду. Попередньо дослідження направляють до трьох незалежних експертів,
які виставляють оцінки за такими критеріями: актуальність та перспективність;
елементи новизни; завершеність; наукова обґрунтованість; унікальність. Ці оцінки
експертів слугують основою для визначення переможців. У день презентації ре-
зультатів дослідження всі бажаючі мають змогу із кожним учасником обговорити
проблему, поставити запитання. Такий підхід дає змогу аспірантам та магістрантам
перевірити результати наукової роботи на життєздатність у результаті публічного
перегляду та офіційного суддівства. На мою думку, такий захід дозволяє встанови-
ти зворотний зв’язок дослідника з іншими дослідниками та викладачами, що при-
зводить до генерації інноваційних ідей і формування нових дослідницьких мереж.

Усі наукові дослідження розглядаються у двох ракурсах: перший охоплює різні
напрями проблеми, яка вивчається на основі кількісних та якісних методів дослід-

ження; другий – візуальний, коли оцінюється виконавське мистецтво, що включає в себе малюнок, живопис, скульптуру,
фотографію і текстиль, а також такі види мистецтва, як танець, музику, оперу, поетичні читання.

На мою думку, позитивним у цьому заході є те, що магістрант таким чином отримає навички участі у конференціях та
презентаціях, що буде  корисним під час  проходження співбесід. Для аспірантів це підготовка до наступного рівня в їхній
науковій кар’єрі – представлення результатів наукових досліджень при захисті роботи у спеціалізованій раді.

Одним із мотиваційних інструментів участі молодих науковців у конкурсі є премії і нагороди. У цьому році на цю потребу
університетом виділено 10 тис. доларів США. Цілком зрозуміло, що нагородження магістрантів і аспірантів – це вкладення
капіталу у формування майбутніх лідерів глобальних досліджень. Увага та підтримка наукових досліджень на такого роду
конкурсах сприятиме генерації ідей у молодих дослідників та активізації їхньої діяльності.

О.М. Варченко, професор, завідуюча кафедрою фінанси і кредит

 НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ!
Хочу засвідчити щиру вдячність усім, хто віддав свій голос за мене,  тим самим виявивши  мені  високу честь і довіру.

Я впевнений, що кожен з вас знайомий з моєю передвиборною програмою, за кожним  рядком  якої стоїть наполеглива праця кожного члена
нашого колективу. Отже у нас попереду дуже багато роботи. Я  запрошую всіх до  плідної співпраці, у тому числі  й тих, хто не голосував за мене,

але   вболіває за нашу спільну справу. Глибоко переконаний, що  разом ми обов’язково впораємося з усіма проблемами і досягнемо успіхів.
Ще раз щиро дякую всім  за довіру та підтримку!

                                                                                                                                                                                                   Ректор університету, академік А.С. ДАНИЛЕНКО
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Нещодавно на кафедрі історії, теорії держави і права та державного будівництва відбу-
лося засідання круглого столу з питань децентралізації влади.  Організаторами були за-
відувач кафедри, доцент Бровко Н.І. та викладач кафедри, доцент Ковальчук І.В., старші.
викладачі  Мельник О.Г., Терещук М.М. та Росавицький О.О.

Залучення студентства до обговорення нагальних питань у сфері децентралізації вла-
ди – одне з першочергових завдань для викладачів кафедри. Студенти почали досліджен-
ня  різних проблем із цього напряму, які будуть висвітлені  у майбутніх наукових роботах
та наукових статтях, визначилися зі своїми науковими керівниками, презентували варіанти
та ідеї стосовно перспектив розвитку та впровадження децентралізації в Україні.

У ході обговорення було помітно, що студенти проявили творчий підхід та ініціа-
тивність, і це стосується не тільки випускного курсу, але також другокурсників і
третьокурсників, які спробували свої сили у дослідженні такої складної, але цікавої та
актуальної тематики. Найбільшу зацікавленість викликали питання, пов’язані з оподатку-
ванням та джерелами фінансування децентралізації в Україні, а також конституційні зміни,
які вже тривають і ще нас чекають попереду.

 Отже, чекатимемо  наукових результатів наших студентів, які намагаються йти в ногу
з часом та «тримають руку на пульсі» останніх змін у державі, не бояться висловлювати
свою думку та мають своє бачення сучасної та розвиненої України з прозорою, чесною та
професійною владою на всіх рівнях.

Мельник О.Г., канд. юрид. наук, старший викладач кафедри
історії, теорії держави і права та державного будівництва

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Студентки юридичної клініки університету «Право і практика»  разом з юристами Центру
правової інформації та консультацій провели виїзний прийом та організували безкоштовну юри-
дичну консультацію для бійців АТО у військовому шпиталі  в м. Біла Церква.

 Під час зустрічі обговорили
проблеми військовослужбовців та ре-
альний стан дотримання державою
своїх зобов’язань перед учасниками
АТО та  членами сімей загиблих.  Юри-
сти ознайомили військовослужбовців
з їхніми правами  на пільги на житло-
во-комунальні послуги, забезпечення
земельними ділянками, виплати мате-
ріальної допомоги з місцевих та
обласних бюджетів тощо.

Першою відгукнулася на пропози-
цію відвідати військових у шпиталі
студентка 4 курсу Сабіна Харченко,
яка висловила бажання допомагати
юристу Марині Лисич консультувати

наших бійців АТО та з перших вуст  почути, як сьогодні живуть ті, хто захищає нашу Батьківщи-
ну. Студентки 3 курсу Арміне Арушанян, Ольга Кротевич та  Валентина Москаленко також
скористалися нагодою відвідати наших бійців та поспілкуватися з ними.

 Після проведення кон-
сультацій ми поспілкували-
ся з бійцями, і хоча  атмос-
фера зустрічі була добро-
зичливою, ми  почули від
них багато нарікань на став-
лення держави до них. Але
відрадно, що попри весь
свій біль і скрутне станови-
ще бійці мають сильний дух
і не піддаються відчаю.

 Ольга Настіна, куратор
юридичної клініки «Право і

практика» 
 

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БІЙЦІВ АТО

Спортивне життя університету не стоїть на
місці. З 8 по 27 жовтня проходила першість із
міні-футболу на «Кубок ректора» серед факуль-
тетів. Насичені емоційністю ігрові види спорту є

дуже привабливими для учасників
і вболівальників. Про це свідчила
масовість на спортивному майдан-
чику. Підтримати свій факультет
приходили студенти та викладачі.
І це зрозуміло, оскільки кожний
змагальний рік характеризується
своєю неповторністю. У цьому на-
вчальному році цікавою грою на
міні-футбольному майданчику
відзначилися такі студенти: Стро-
кань Сергій (АБТФ); воротар Ми-
тулинський Роман та нападник
Червінський Денис (БТФ); Тихоненко Олександр
(ф-т права та лінгвістики).

Уже  вкотре гравці факультету права та
лінгвістики на чолі зі старшим викладачем ка-
федри фізичного виховання В.І. Максимченком 
наполегливо доводять, що боротися потрібно до
останньої секунди. Це кредо  і команди факуль-
тету ветеринарної медицини.

І ось настав зірковий час! Студенти збірної
ФВМ (Міняйло Микола, Йовенко Сергій, Воло-
шин В’ячеслав, Антонів Роман, Панченко Мико-
ла, Крохмаль Олександр, Ульянов Максим, Ло-
зян Артем, Ординський Петро, Бінявський Ігор,

ПЕРШІСТЬ ІЗ МІНІ-ФУТБОЛУ
НА «КУБОК РЕКТОРА»

Козін Сергій, Карпенко Дмитро; керівник ко-
манди – старший викладач кафедри фізично-
го виховання Кириченко В.М.) виборюють
довгоочікуване призове місце, піднявшись на

ІІІ-тю сходинку п’єдесталу.
Закріпила свої позиції на ІІ-ому

місці команда економічного факуль-
тету (Карімов Денис, Химанич
Олександр, Сметан Денис, Сорокін
Василь, Шевченко Іван, Руденко
Євген, Тимбай Віталій, Михайлов
Максим, Павлушенко Андрій, Же-
люк Валерій, Навроцький Максим,
Сівчук Віталій; керівник команди –
старший викладач кафедри фізич-
ного виховання Куга Д.В.).

 Кубок  ректора і І місце другий рік
поспіль завойовує команда БТФ (Гусак Ана-
толій, Печенюк Анатолій, Бартюк Микола,
Буглак Олексій, Поліщук Ілля, Пархоменко
Едуард, Сокол Андрій, Трохимчук Василь,
Червінський Денис, Горьовий Олег, Миту-
линський Роман, Воробей Назар; керівник
команди – старший викладач кафедри фізич-
ного виховання Колосовська В.В.).
Вітаємо наших призерів та переможців!

Бажаємо усім доброго здоров’я
та подальших спортивних успіхів!

Розум і сила у гармонійному поєднанні є однією із запорук спортивного успіху. Це не
вперше доводять учасники змагань із шахів. 3 листопада відбулася зустріч серед збірних
команд студентів факультетів. Між зосередженими та вдумливими гравцями тривав
справжній «тихий» бій, адже для перемоги потрібні не тільки знання та вміння, а ще і
бойовий дух. Можливо, що  саме нестача бійцівських якостей  стала на заваді деяким
гравцям і не дозволила їм піднятися
на сходинку вище.

Серед студентських команд  ІІІ
місце посіла  збірна економічного фа-
культету (Коваль Інна, Шарлай Олек-
сандр, Струпинський Влад; керівник
команди – старший викладач кафед-
ри фізичного виховання Куга Д.В.),
закріпила свої позиції на ІІ-ому місці
команда БТФ (Герасименко Денис,
Мельник Олександр,  Ямборська
Марія; керівник команди – старший
викладач кафедри фізичного вихо-
вання Колосовська В.В.).

Золотими призерами  знову  ста-
ли багаторазові чемпіони – команда
факультету ветеринарної медицини (Андрєєв Аркадій, Яротник Василь, Будлянська Віта;
керівник команди – старший викладач кафедри фізичного виховання Кириченко В.М.).

Наступного дня відбулися  змагання між командами професорсько-викладацького
складу та працівників уні-
верситету, які продемонст-
рували   цікаву гру. ІІІ
місце посіла збірна еконо-
мічного факультету (Ви-
хор М.В., Шемігон О.І.,
Паткін Є.Д.), на ІІ місці –
збірна адміністративно-
господарськоі частини (
Штукований Р.В., Савчук
П.С., Семенов В.В.).

І місце вперше за бага-
то років виборола збірна аг-
робіотехнологічного  фа-
культету  (Покотило І.А.,
Глеваський В.І., Масальський В.П.)

Вітаємо наших переможців та призерів! Так тримати!

ПЕРШІСТЬ ІЗ ШАХІВ

НА СПОРТИВНІЙ

АРЕНІ БНАУ

Новини спорту

Бобко В.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання


