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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ

Святкуючи щорічно День науки, ми підводимо підсумки наукової роботи за рік  і радіємо, що наш універ-
ситет впевнено очолює рейтинги серед аграрних вишів. Наш  навчальний заклад завжди  був і залишається
лідером аграрної освіти і науки, осередком передової наукової думки.

І сьогодні, незважаючи на складну  економічну  ситуацію, перед нами
стоять грандіозні завдання. З одного боку, орієнтація України на євро-
пейський шлях розвитку та бажання посісти гідне місце на світовій арені
ставить перед нами завдання активізації наукової діяльності та впровад-
ження результатів наукових досліджень, розробок та технологій у вироб-
ництво. А з іншого – через залишковий принцип фінансування наука опи-
нилася далеко позаду.

На жаль, внаслідок хронічного недофінансування науки в універси-
теті склалася досить складна ситуація. Наприклад, за останні 4 роки  ми не
отримували фінансування наукових тематик із Мінагрополітики і мали
лише по 30 тис. грн фінансування від Держводагентства України у 2012 та
2013 роках. За таких умов надзвичайно складно проводити наукову робо-
ту на сучасному рівні та здійснювати первинну підготовку дослідницьких
кадрів, розвивати науковий потенціал студентської молоді та оновлювати
лабораторне обладнання.

 Проте ми сьогодні окреслюємо шляхи нашого  подальшого розвитку,
і я переконаний, що  за наявного наукового потенціалу наш університет
має стати рушієм інноваційних перетворень в аграрній науці. І в цьому
плані надзвичайно важливою є активна позиція  науковців щодо транс-

формації своєї діяльності відповідно до існуючих потреб.
 Насамперед необхідно  упорядкувати тематику наукових досліджень, привести її у відповідність  до вимог

сьогодення. Спрямованість  наших наукових досліджень має відповідати основним принципам, що включають
адаптацію надбань фундаментальної науки для потреб виробництва, підготовку технологій до впровадження,
виробниче випробування нових технологій, створення повноцінного наукового продукту у вигляді методів,
технологічних елементів, а краще – цілісних технологій, та її комерціалізацію.

Нам потрібно започатковувати таку наукову роботу, якісне виконання якої можливе на наявній матері-
альній базі. А тому для отримання результату потрібно ставити чіткі завдання перед науковцями та творчими
колективами, вивчати значущі для виробництва проблеми, концентрувати зусилля для створення конкурен-
тоспроможного наукового продукту, перспективного  з погляду комерціалізації.

Для вирішення цих  завдань ми маємо найближчим часом провести на кафедрах інвентаризацію заверше-
них наукових розробок і безвідкладно сформувати перспективні напрями наукових досліджень, які будуть
відповідати сучасному рівню світової науки, а далі сформувати комплексну тематику на факультетах з
подальшою її  координацією. Все це має привести науковця до створення науково-технічного продукту,
цікавого для споживача-виробничника, та до впровадження результатів НДР у виробництво на комерційних
засадах (патенти, госпдоговори), у т.ч. і через спеціально створені структури університету (бізнес-інкуба-
тор, науковий парк).

Наукова діяльность в університеті нагально потребує координації. Найперше необхідно створити
внутрішній стандарт оцінки тематики досліджень за наступними критеріями: актуальність, відповідність
тактичним та стратегічним запитам національного розвитку, сучасним світовим тенденціям; можливість опе-
ративного одержання значущих результатів; витратність та самоокупність наукових досліджень, їх еконо-
мічна ефективність та перспективність комерціалізації. А для цього слід невідкладно створити дієву Науко-
во-технічну раду.

Звичайно, що питання  фінансування залишається дуже важливим. Сьогодні у нас з’явилась реальна
можливість отримання коштів за рахунок виконання проектів рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», метою
якої є розвиток економіки, побудованої на зв’язку між науковими дослідженнями та інноваціями, а також
активне перенесення наукових ідей з лабораторій до ринку.

Але реальним джерелом отримання коштів для університету були і залишаються госпдоговори. У нас на
сьогодні є багато завершених наукових розробок, які можна реалізувати сільгоспвиробничникам, і для цього
ми маємо всі можливості. Слід відзначити, що лише за 2011-2015 роки за рахунок госпдоговорів ми отримува-
ли щорічно 300-600 тис. грн, насамперед за рахунок діяльності  науково-дослідних лабораторій ІФА та ПЛР,
лейкозів великої рогатої худоби, НДЛ діагностики хвороб тварин та інших лабораторій.

Сьогодні, практично в умовах війни, ми не маємо права чекати на допомогу держави. Ми повинні  зароб-
ляти кошти своїм інтелектом, наполегливо працювати над залученням партнерів з бізнесу, з державних установ
та сільських громад.

 Ми твердо переконані, що окреслення основних напрямів наукової діяльності, їх комплексність, координо-
ваність, орієнтація на практичне застосування і впровадження дасть змогу  університету отримати додаткове
фінансування, вийти на якісно новий рівень наукових досліджень.

Здійснення університетом ефективної наукової діяльності, використання наукових результатів у навчаль-
ному процесі, розкриття наукового потенціалу талановитої молоді – це  обов’язкові складові підготовки
висококваліфікованих фахівців елітного рівня.

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

                        Шановні академіки, професори, науково-педагогічні працівники,
                      докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,

                       співробітники університету!Від усього серця поздоровляю вас

з Днем науки!
Бажаю здоров’я, благополуччя, нових творчих осяянь і дослідницьких удач, які б

стали віхами на шляху розвитку університету та держави.
Спасибі вам за талант і працю, вірність обраному шляху і віру в могутність розуму!

Ректор, академік НААН    А.С. Даниленко

У цьому році наша країна
вперше широко відзначила  день
8 травня як День пам’яті і  при-
мирення і  день 9 травня як День
Перемоги над нацизмом.

В урочистих заходах взяли
участь  співробітники і студен-
ти університету. 8 травня  відбу-
лося  покладання квітів до Пам-
’ятного знака співробітникам і
студентам, які загинули в роки
Великої Вітчизняної війни. При-
сутні хвилиною мовчання вша-
нували всіх загиблих у роки Другої світової війни. На мітингу, присвяченому
вшануванню пам’яті героїв, виступив перший проректор, професор В.П. Но-

вак. Він  висловив особливі сло-
ва вдячності ветеранам Другої
світової війни, працівникам
тилу, за подвиг, який вони
здійснили, захищаючи Батьків-
щину від німецько-фашистських
загарбників і відзначив, що ук-
раїнці зробили значний внесок
у здобуття Великої Перемоги.
Сотні тисяч українських воїнів
гідно захищали Батьківщину,
більш як дві тисячі з них були
удостоєні високого звання Героя

Радянського Союзу. В.П. Новак  висловив ветеранам слова вдячності за їхній
героїзм та мужність, побажав здоров’я, довгих років життя та мирного неба.

 Низький уклін усім вете-
ранам за великий ратний под-
виг, за звільнення України і
усієї Європи. Вони врятували
світ від нацизму.

На мітингу виступили учас-
ник бойових дій в роки Другої
світової війни М.Я. Зайцев та
учасник  війни в Афганістані ст.
лаборант кафедри іхтіології та
зоології  С.О. Толмачов. Вони
наголосили на тому, що  вою-
вали  пліч-о-пліч з росіянами, і
сьогодні  обурені тим, що внаслідок агресивної  політики Росії нинішні ук-
раїнські військові вимушені  стріляти в колишніх братів по зброї, захищаючи
Україну від російської агресії.

9 травня співробітники і студен-
ти університету урочистою ходою
пройшли від Пам’ятного знака за-
гиблим до Парку Слави, де взяли
участь у загальноміських урочис-
тих заходах, присвячених 70-річчю
Перемоги.

Своїм героїзмом український
народ довів, що в світі немає такої
сили, що може його здолати. Низь-
ко вклоняємося Вам, дорогі вете-
рани, захисники Вітчизни, дякуємо
за патріотизм і мужність заради сво-
боди нашої країни.

Здоров’я Вам, благополуччя,
родинного тепла і довгих мирних
років життя у квітучій Україні!

Подвиг переможців у Другій світовій війні гідно продовжують українські
воїни, які ціною власного життя захищають незалежність та територіальну
цілісність України на її східних рубежах. Завойована старшим поколінням Пе-
ремога сьогодні надихає нас на нові звершення, зміцнює наш дух, допомагає
долати труднощі та йти вперед.

70-та  річниця  ПЕРЕМОГИ
над нацизмом у Другій світовій війні
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Колектив університету та рада ветеранів глибоко сумують з приводу
смерті доцента кафедри генетики, селекції та насінництва с.-г. культур

 Князюка Віктора Івановича і висловлюють щире співчуття рідним і близьким

У музеї університету відбулася виставка присвячена 125-й річниці з дня народження
Табенцького Олександра Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, профе-
сора, який 50 років свого життя віддав науково-педагогічній роботі у нашому навчально-
му закладі.

Народився  Олександр Олександрович в м. Єфремов Тульської області (Росія) в родині
робітників. Закінчив у 1908 році повний курс реального училища. У 1914 році, закінчивши
Київський політехнічний інститут, отримує спеціальність ученого агронома і залишається
працювати співробітником кафедри ботаніки, асистентом академіка АН УРСР, українського
ботаніка та фізіолога рослин Є.П. Вотчала. З 1922 по 1932 рр. – викладач, потім доцент і
професор на цій же кафедрі ботаніки. А з 1932 по 1934 рр. – завідувач кафедри ботаніки
Київського агроінженерного інституту цукрової промисловості.

В 1934 році в зв’язку з реорганізацією КПІ кафедра ботаніки була переведена до Біло-
церківського сільгоспінституту. Тут Олександр Олександрович успішно продовжує свою
діяльність на посаді завідувача цієї ж кафедри. З початком війни був евакуйований до м.
Краснодара, де продовжує науково-педагогічну роботу в Краснодарському інституті виног-
радарства та виноробства. Потім з 1942 по 1944 рр. був евакуйований до м. Самарканда, де
працював професором і завідувачем кафедри ботаніки Узбецького інституту.

У 1944 році повернувся до Білої Церкви та  з 1945 р. і до останніх днів свого життя
працював завідувачем кафедри ботаніки та фізіології рослин нашого навчального закладу.
Упродовж 10 років обирався депутатом Білоцерківської міськради депутатів трудящих.
Колектив кафедри зміцнювався молодими науковцями, які під керівництвом О.О. Табенць-
кого успішно захистили кандидатські дисертації, зокрема Чугаєва Г.С., Онищенко Л.І.,
Антоненко М.К.

У нашому музеї зберігається друкована історія кафедри ботаніки цього періоду, яка
містить багато фотографій:  портрет Табенцького О.О., лабораторні заняття, засідання ка-
федри, наукові конференції в період з 1935 по 1958 рр. Також тут вміщено список наукових
праць професора Табенцького О.О., яких налічується близько 50.

Увагу відвідувачів виставки привернула стаття у газеті «За ленінські кадри» № 3, 1964 р.,
яка знайомить  з біографічними відомостями професора О.О. Табенцького, який пройшов
школу академіка, відомого фізіолога рослин Тимірязєва К.А. Як учень і як послідовник
академіка Вотчала Є.П. займався дослідженнями хлорофілоносного апарату рослин, анатомії
і біології цукрового буряку. Ним досконало вивчена третинна будова коренеплодів цієї куль-
тури. О.О.Табенцький був неперевершеним виконавцем малюнків з анатомії цукрових бу-
ряків. Він створив оригінальний анатомічний атлас цієї культури, який не втратив свого зна-
чення й нині. Поряд з працями з анатомії  О.О. Табенцьким проведено ряд оригінальних
дослідів з фізіології рослин, особливо щодо структури та функцій хлоропластів в онтогенезі.

З ініціативи професора Табенцького на агрономічному факультеті було організовано
наукове товариство ім. К.А. Тимірязєва, в якому брали участь усі співробітники агрономіч-
ного факультету, а також наукові працівники інших установ – Білоцерківської селекційної
станції, дендропарку “Олександрія”, окремих інститутів НАН України. Він був душею аг-
робіологічного студентського гуртка при кафедрі.

Помер у 1964 році.
 Фотографії, особисті речі Табенцького О.О., газета «За ленінські кадри» з біографічни-

ми відомостями  зберігаються у фондах музею університету.
Усіх, кому не байдужа історія нашого університету, запрошуємо завітати до музею.

О.В. Полішук, ст. лаборант музею

Професору ТАБЕНЦЬКОМУ
Олександру Олександровичу – 125 років

Одного сонячного теплого дня, перебуваючи на своїй
дачній ділянці, я йшов берегом ставка. Проходячи повз
розлогий кущ бузини почув якийсь шелест і писк. Зупи-
нившись, розгледів на розвилці стебел гніздо очеретян-
ки, а в ньому четверо маленьких, жовторотих, безпорад-
них пташенят. Разом з ними було ще й п’яте – велике,
незграбне, вертке, воно борсалося на всі боки і штовхало
своїх ровесників.

Не залишалося сумніву, що це зозуленя, адже зозулі
підкладають свої яйця в чужі гнізда, а потім безтурботно
літають.

Через годину, повертаючись назад, я зазирнув до гнізда на бузині. В ньому вже було
лише одне опецькувате, зухвале зозуленя, а пташенята очеретянки лежали на землі в густих
бур’янах.

Через тиждень знову навідався до знайомого чагарника. Наблизившись до гнізда, уг-
ледів зозуленя. Воно підняло вгору широко розкритого рота й безперервно пищало, вимага-
ючи все нових і нових порцій їжі. Маленькі батьки-очеретянки безперервно прилітали до
гнізда, клали в рот «переростку» харчі: гусениць, черв’ячків, метеликів, жучків, мух і навіть
ос. На мою присутність птахи не реагували, бо були повністю заклопотані своїм вихованцем.

І.Д. Василенко, лісівник

Світ природиЗозуленя

Вже другий місяць поспіль студенти юри-
дичної клініки «Право і практика» відвіду-
ють загальноосвітні школи Білої Церкви з
навчальними візитами. Андусишина Яна,
Хаян Альона, Федчун Андрій, Пастушенко

Іван, Бушуєва Тетяна, Ковальчук Дарина,
Біленко Дар’я, Олійник Іванна та Редька Ко-
стянтин проводять уроки у 8-10 класах на
тему гендерної рівності та протидії насиль-
ству серед підлітків. Вихованці клініки прой-
шли каскадне тренінгове навчання за мето-
дом «рівний – рівному» та не лише успішно

удосконалюють свою ораторську май-
стерність, але й вчать школярів доброті, по-
вазі, любові до ближнього.

Студенти побували в ЗОШ № 1, 4, 16, 21,
22. Графік таких гостьових візитів уже скла-

дений і на червень! Також при-
ємно отримувати дзвінки від
дирекцій шкіл зі словами вдяч-
ності за таку ініціативу та ви-
сокоосвічену студентську мо-
лодь.

Підлітки залюбки беруть
участь у творчих завданнях і
завзято малюють «Дерево на-
сильства», виконують інте-
рактивні вправи, тематичні
рухавки, розвіюють міфи та
стереотипи про гендерну
рівність у вигляді гри «Запи-
тання-Відповіді».  Найбільш
дискусійним блоком є вироб-
лення правил безпечної пове-
дінки вдома, на вулиці, у на-

вчальному закладі та Інтернет-просторі.
На завершення учні засипають студентів

запитаннями: як вступити до нашого універ-
ситету? Приходьте! Ми раді вітати всіх!

О.І.  Настіна,  доцент, куратор
юридичної клініки «Право і практика»

Юридична клініка БНАУ:
навчаємо та вчимось!

Формування в університеті високопрофесійного фахівця залежить від тісного поєднан-
ня навчання, наукової діяльності та духовних якостей молодої людини.

Однією із форм навчального та виховного процесу є проведення та участь у студентсь-
ких олімпіадах. Згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України у 2014–2015 навчальному
році Миколаївський НАУ було призначено базо-
вим для проведення II етапу Всеукраїнської олі-
мпіади для студентів вищих навчальних закладів
III–IV рівнів акредитації з напряму підготовки
«Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва». Проходила олімпіада 22–24
квітня.

Біолого-технологічний факультет нашого
університету представляли студенти п’ятого кур-
су Солошенко Юлія, Мацігура Юлія та Легко-
дух Віктор. За підсумками змагань Мацігура
Юлія виборола друге індивідуальне місце. Окрім
того, наші студенти були кращими і у номінацій-
них перегонах. Так, Солошенко Юлія виявила
кращі знання з дисципліни «Розведення тварин»,
Мацігура Юлія – з дисципліни «Годівля тварин»
та Віктор Легкодух – зі «Свинарства».

Всі учасники студентської олімпіади були на-
городжені дипломами Національної академії аг-
рарних наук України, Міністерства освіти і на-
уки України та грамотами Миколаївського НАУ.

Ми вдячні колективу Миколаївського національного аграрного університету за висо-
кий рівень організації та проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади з напряму «ТВППТ».

Щиро вітаємо наших переможців!

В.П. Лясота,  професор кафедри гігієни тварин та основ санітарії

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ БІОТЕХНОЛОГІВ ! Звітують молоді науковці
 Добру традицію проведення тижня науково-дослідної роботи молоді, яка щорічно про-

ходить в університеті до Дня науки,  з особливим піднесенням  підтримують  науковці еколо-
гічного факультету, наймолодшого в університеті. Адже проблеми екології, що виносяться на
обговорення, стосуються не лише науковців, а й  пересічних громадян, турбують кожного –
від малого до великого.  Тож не дивно, що кожна доповідь, яка виноситься на конференцію,
викликала жваву дискусію та
безліч запитань.

На міжнародній науково-
практичній конференції молодих
вчених, аспірантів і докторантів
«Екологічні проблеми сучасно-
го світу та шляхи їх вирішення»
про результати своїх наукових
напрацювань доповідали молоді
вчені та гості факультету. Серед
низки робіт особливо цікавими і
дискусійними були доповідь здо-
бувача Л.С. Онищенко «Еколо-
гічний аспект вмісту Купруму в
біогумусі, отриманому за допо-
могою вермикультури» (наук.
керівник – проф. С.В. Мерзлов) та нашої випускниці, а нині менеджера ГК «Біона» здобувача
С.В. Ященко «Шляхи вирішення екологічних проблем діяльності птахокомплексу ТОВ «Ком-
плекс агромарс» (наук. керівник – канд. біол. наук О.В. Тертична, Інститут агроекології та
природокористування НААН, м. Київ). Доповідачі відповіли на низку запитань, що свідчило
про інтерес присутніх до піднятих проблем.

Разом з тим, хотілось би наголосити, що, враховуючи євроінтеграційний курс України,
нам слід попрацювати у напрямі залучення на наші наукові конференції учених з країн Євро-
пи, де досить успішно вирішуються екологічні проблеми.

 Не можна не відзначити, що  на нашому факультеті ми маємо завзяту наукову  молодь,
яка,  заохочувана деканом, професором О.М. Мельниченком, бере активну участь у прове-
денні круглих столів, конференцій та інших заходів, де обговорюються актуальні екологічні
проблеми та шляхи  їх вирішення.  Саме такі заходи сприяють формуванню об’єктивного
екологічного мислення, експериментальних навичок, засадницьких основ гармонійного існу-
вання людини та навколишнього природного середовища, які колектив факультету радо пе-
редає студентському поколінню.

Т.З. Москалець, відповідальна за НТТМ екологічного факультету


