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У відповідності до Концепції стратегічного розвитку Житомирського 
національного агроекологічного університету на період до 2015 року у 2012 
році було проведено ряд заходів щодо перетворення наукової роботи в 
пріоритетний напрям діяльності університету.  

 

1. Створено сучасну систему інфраструктури підтримки наукової та 
інноваційної діяльності, а саме: 

 

1.1. На базі науково-навчальних інститутів створено 4 науково-інноваційні 
інститути: енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій виробництва 
продукції рослинництва (на базі агрономічного та інженерно-технічного 
факультетів); тваринництва та ветеринарії (на базі факультетів технологічного 
та ветеринарної медицини), екології та лісу (на базі факультетів екологічного та 
лісового господарства); економіки і агробізнесу (на базі факультетів економіки 
та менеджменту, обліку та фінансів). Діяльність інститутів орієнтована на 
активізацію науково-дослідної роботи університету, подальшого його 
утвердження як інноваційного центру розвитку аграрного сектору Поліського 
регіону. 

1.2. Трансформовано службу наукових досліджень у службу наукових 
досліджень та інноваційного розвитку. 

1.3. Створено структурний підрозділ університету - Поліський центр 
органічного виробництва, який займається питаннями стимулювання розвитку 
органічного виробництва в Поліському регіоні, сприяння на цій основі 
реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій, 
відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища, 
забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією та зміцнення 
експортного потенціалу регіону, поліпшення його іміджу як виробника та 
експортера органічної продукції (Додаток 1). 

Створенню Центру передувала проведена робота щодо:  
- підготовки проекту 

створення Поліського центру 
органічного виробництва, який 
за підсумками конкурсу 
«Природне землеробство 
України – шлях до здоров’я та 
добробуту нації», що прово-
дився Інститутом стратегічних 
оцінок при Президентському 
фонді Леоніда Кучми 

«Україна», відзначений двома дипломами.  
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- сертифікації дослідного поля 
університету міжнародною сертифікаційною 
компанією Peterson Control Union, що 
відкриває широкі можливості для адаптації 
передових світових технологій в даній галузі. 
Процес сертифікації закінчений в грудні 
поточного року. Сертифікат підтверджує 
проведення інспекції, виробничих одиниць та 
продукції Житомирського національного 
агроекологічного університету та визнає їх 
такими, що відповідають стандартам ЄС в 
сфері органічного виробництва, зокрема 
Постановам (ЄС) №834/2007, №889/2008 з 
регулювання процесу органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції 
та індикаторів, які характеризують 
сільськогосподарську продукцію та харчові 
продукти. 

- введення на семи факультетах університету навчальної дисципліни 
«Органічне виробництво»; 

- розробки проекту Комплексної програми підтримки розвитку органічного 
виробництва Житомирщини на 2013-2015 роки. 

1.4. Створено та забезпечено функціонування Поліського навчально-
практичного центру розвитку сільських територій, метою діяльності якого є 
забезпечення ефективної реалізації на території Полісся України завдань, 
визначених проектом соціально-економічного розвитку сільських територій 
«Рідне село» (Додаток 2). 

Створенню Центру передувала проведена науковцями університету на 
матеріалах Житомирської області робота щодо: 

- соціологічної оцінки громадської думки відносно основних проблем, 
переваг та бачення мешканцями сільських територіальних громад пріоритетів 
подальшого розвитку, у якій взяло участь майже 11 тисяч респондентів; 

- завершення паспортизації та розробки удосконаленої структури паспорта 
сільського населеного пункту; 

- проведення в усіх районах області тематичних семінарів щодо розвитку 
малого підприємництва на селі. 

1.5. Створено Поліський центр еколого-енергетичних технологій, 
діяльність якого спрямована на проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
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видів палива на території Полісся; проведення 
досліджень потенціалу території Полісся щодо 
розміщення об'єктів відновлюваної енергетики; 
розробку та реалізацію проектів з будівництва 
установок для виробництва електроенергії та 
теплової енергії, біодизеля та паливного 
біоетанолу; обгрунтування екологічно 
безпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських енергетичних культур та 
розміщення виробництва з їх перероблення, 
зокрема в зоні радіоактивного забруднення 
(Додаток 3). 

 

2. Активізовано діяльність університету та його структурних 
підрозділів у розробленні та реалізації регіональних і загальнодержавних 
соціально-економічних проектів та програм. У цьому напрямі, зокрема: 

 

2.1. З ініціативи університету рішенням сесії Житомирської обласної ради 
від 16 серпня 2012 р. №628 до Регіональної програми підвищення 
енергоефективності на 2010-2014 роки включено такі заходи як «Вирощування 
енергетичних рослин», «Упровадження виробництва біопалива (біогаз, 
біодизель)». Реалізація цих заходів передбачена на території радіаційно 
забрудненого Народицького району з їх фінансуванням із обласного бюджету у 
сумі 500 тис. грн. Крім того, до цієї ж програми включено захід «Розробка та 
упровадження газогенераторного модуля для сумісного виробництва теплової 
та електричної енергії» з фінансуванням в розмірі 30 тис.грн. Виконавцем усіх 
вищезазначених заходів визначено ЖНАЕУ. 

2.2. Розроблено проект доповнення до Програми розвитку 
агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, яким 
передбачено включення у Програму п.4.11. «Органічне виробництво» з обсягом 
фінансування у 2013-2015 рр на рівні 2 млн.грн. Вказані доповнення прийняті  
рішенням № 674 від 22.11.12 р. дванадцятої сесії VІ скликання Житомирської 
обласної ради. 

2.3. Розроблено пропозиції до проекту обласної програми охорони 
навколишнього природного середовища на 2013-2017 роки з включенням до неї 
ряду заходів, виконавцем яких буде університет. Наразі фахівці університету 
приймають участь у реалізації кількох напрямів діючої програми охорони 
навколишнього природного середовища в області. 

2.4. Науковці університету стали виконавцями 3 напрямів Комплексної 
програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-
2012 роки. У рамках виконання заходів цієї програми забезпечено 
функціонування системи Інтернет-консультування для суб’єктів малого 
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підприємництва, видано довідник «Розвиток підприємництва у сільській 
місцевості».  

Також університет визначений співвиконавцем 4 заходів Комплексної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській 
області на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням № 760 від 20.12.12 р. 13 сесії 
VI скликання Житомирської обласної ради (організація конкурсів серед 
учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, молодих економістів 
на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти; проведення у районах та містах області 
семінарів, форумів, конференцій, тренінгів, засідань за круглим столом тощо з 
метою надання методологічної, консультативної допомоги підприємцям та 
бажаючим, займатись підприємницькою діяльністю; проведення у районах та 
містах області навчань, семінарів, нарад, засідань за круглим столом з малими і 
середніми підприємствами щодо здійснення інноваційної та науково-технічної 
діяльності, просування їх продукції та технологій в інші регіони та на зовнішні 
ринки, розповсюдження досвіду роботи в інноваційній діяльності, тощо; 
Взаємодія з міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну 
допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва). 

2.5. Університет визначений співвиконавцем 4 заходів Програми 
економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2013 рік, 
затвердженої рішенням № 758 від 20.12.12 р. 13 сесії VI скликання 
Житомирської обласної ради (сприяння у створенні сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; соціальний розвиток села; кадрове забезпечення; 
органічне землеробство). 

Таким чином, у 2012 році університет став активним учасником 
формування та реалізації ряду заходів 5 обласних програм. 

2.6. Взято участь у роботі комісій Мінагрополітики щодо доопрацювання 
проекту Закону України «Про продовольчу безпеку України» та проекту 
постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження індексації 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів.  

 

3. Забезпечено подальший розвиток і поглиблення наукового 
співробітництва шляхом формування наукових колективів із науково-
педагогічних працівників університету, інших вищих навчальних закладів 
України для проведення нових, міждисциплінарних за характером, 
досліджень. З цією метою: 

 

3.1. Розпорядженням ректора університету «Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту «Питна вода Житомирщини» сформовано 
робочу групу у складі 9 чоловік. Робоча група займається питаннями 
забезпечення реалізації положень загальнодержавної цільової програми «Питна 
вода України» на 2011-2020 роки, програми «Питна вода Житомирської 
області» на 2006-2020 роки, вдосконалення регіональної політики щодо 
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формування екологічної безпеки Житомирської області шляхом забезпечення 
питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів 
(Додаток 4). 

3.2. Розпорядженням ректора університету «Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту «Органічне виробництво Житомирщини» 
сформовано робочу групу у складі 21 чоловіка. Робоча група займається 
питаннями стимулювання розвитку органічного виробництва та сприяння на 
цій основі реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку сільських 
територій, відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього 
середовища регіону, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною 
продукцією, поліпшення іміджу Житомирщини як виробника високоякісної 
здорової органічної продукції та забезпечення продовольчої безпеки регіону 
(Додаток 5). 

3.3. Розпорядженням ректора університету «Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту «Еколого-енергетичні технології Полісся» 
сформовано робочу групу у складі 12 чоловік. Робоча група займається 
питаннями реалізації пріоритетних напрямів наукових досліджень в 
університеті, пов’язаними з проблематикою енергоефективності та 
енергозбереження, відновлюваної енергетики та використання альтернативних 
видів палива, а також розробки заходів, спрямованих на відродження територій 
регіону, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на основі 
інноваційних проектів з вирощування та переробки енергетичних культур 
(Додаток 6). 

Таким чином, наразі більше 40 науковців університету з усіх 
факультетів задіяні у реалізації міждисциплінарних за характером 
досліджень, які відповідають пріоритетам науково-інноваційної діяльності 
університету. 

 

4. Забезпечено проведення активної політики трансферу наукових 
результатів у навчальний процес і професійне середовище шляхом 
проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, методологічних 
семінарів, проблемних лекцій тощо. З цією метою, зокрема: 

 

4.1. 16 грудня 2011 року в 
університеті відбувся круглий 
стіл на тему «Європейський 
вектор розвитку аграрного 
бізнесу України в контексті 
зони вільної торгівлі». Метою 
проведення зібрання був 
обмін інформацією, дискусії, 
виступи та питання зацікав-
лених у цій тематиці представників органів влади, науковців, підприємців, усіх 
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фахівців, діяльність яких пов’язана з процесами європейської інтеграції. 
 

4.2. 3 лютого 2012 р. 
проведено робочу зустріч з 
науковцями Центру міжнарод-
ного співробітництва Медичного 
університету Доккьо (Японія) – 
доцентом Шінцо Кімура та 
професором Йошікацу Міура.  

Під час зустрічі 
обговорено можливі напрями 

співробітницт-ва і підписано Договір про співробітництво. 
 
4.3. З метою реалізації положень Концепції стратегічного розвитку 

університету на період до 2015 року, налагодження науково-практичного 
співробітництва з підпри-
ємствами аграрного сектора 
економіки, забезпечення 
взаємодії із роботодавцями 
при формуванні робочих 
навчальних планів і прог-
рам 03 лютого 2012 року в 
університеті відбувся круг-
лий стіл з представниками 
корпорації «Сварог Вест 
Груп». 

 
4.4. 21 лютого 2012 року в актовій залі ЖНАЕУ студенти та викладачі вузу 

мали можливість прослухати лекцію екс-прем’єра та міністра оборони України, 
професора Національного університету імені Тараса Шевченка Єханурова Юрія 

Івановича на тему: «Еконо-
мічні реформи в Україні». 

Під час лекції були 
презентовані матеріали, що 
демонструють стан еконо-
міки України в останнє деся-
тиріччя та бачення наваж-
ливіших та найбільш необ-
хідних реформ. 
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4.5. 24 лютого 2012 року відбулася презентація програм ім. Фулбрайта: 
Fulbright Graduate Student Exchange Program (для студентів), Fulbright Faculty 
Development Program (для молодих викладачів та дослідників), Fulbright Scholar 
Program (для канди-
датів та докторів 
наук). Програми 
ім. Фулбрайта – най-
більш відомі у світі 
програми наукових 
обмінів Сполучених 
Штатів Америки. 
Вони діють з 1946 
року, наразі – у 155 
країнах світу. 

 
4.6. 28 лютого 2012 року університет відвідала делегація із членів 

неурядової організації «Чорнобиль-Тюбу» (Японія), яку очолював голова 
правління професор М. Кавата та журналістів японської телерадіокомпанії 
СВС. Мета візиту – підсумки спільних наукових досліджень за проектом «Ріпак 
для відродження Народицького району» та перспективи подальшої співпраці. 
Проект виконувався протягом 2007-2011 років на базі Науково-дослідного 
інституту регіональних екологічних проблем ЖНАЕУ. 

 
4.7. 2 березня 2012 р. в 

актовій залі університету відбулася 
презентація Всеукраїнського сту-
дентського проекту «Агробізнес 
інку-батор» корпорації «Агро-
Союз». Проект спрямований на 
отримання нових знань, вражень, 
досвіду роботи в команді. 

 
4.8. 15 березня 2012 

року в університеті від-
булася регіональна науко-
во-практична конференція 
«Проблеми насінництва та 
забезпечення високореп-
родуктивним матеріалом 
нових сортів картоплі 
високотоварних, фер-
мерських і особистих 
селянських господарств». 
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4.9. 19 березня 
2012 року відбулося 
перше засідання сту-
дентського дискусій-
ного клубу «Двомов-
ність: за і проти». Це 
одна з позааудитор-
них форм роботи 
викладачів кафедри 
психології та культурології. Дискусійний клуб створено з метою поглиблення 
знань студентів із гуманітарних і суспільних дисциплін, формування у них 
комунікативних та організаційних навичок, виховання активної громадянської 
позиції. Для підготовки членів клубу викладачами кафедри організовано 
спецсемінар з теорії аргументації та ораторського мистецтва.  

4.10. 20 березня 2012 року 
відбулася робоча зустріч із 
виконавчим директором сер тифі-
катційної компанії Peterson Control 
Union Deutschland GmbH, доктором 
Райнером Фріделем. Компанія є 
однією із найбільших у світі, що 
займається сертифікацією, контро-
лем і аудитом технологічних 
процесів виробництва готової 
продукції та дотримання еколо-
гічних стандартів відповідно до 

вимог ЄС, США та інших країн світу. У процесі зустрічі обговорено актуальні 
питання співпраці університету з Peterson Control Union Deutschland GmbH у 
сфері обміну знаннями щодо сертифікації виробничих процесів та дотримання 
екологічних стандартів ЄС з наступним їх впровадженням в науково-дослідний 
і навчальний процеси.  

4.11. 28 березня 2012 
року проведено круглий стіл 
«Використання досвіду вчених 
та практиків Житомирщини в 
ліквідації наслідків аварії на 
Фукусімській АЕС».  

В засідання прийняли 
участь провідні науковці 
університету на чолі з 
ректором університету, пред-
ставники посольства України 
та Токійської енергетичної 
компанії (ТЕПСО).  
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4.12. 5-7 квітня 2012 
року відбулася Всеукраїнська 
науково-практична конферен-
ція «Кооперативний маркетинг 
в агробізнесі: проблеми і 
перспективи розвитку в 
Україні». Учасниками конфе-
ренції було зазначено, що 
посилення ролі і зростання 
значення сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації 
повинні розглядатися у 

контексті інтеграції аграрного сектора національної економіки у світовий 
економічний простір, особливо з позицій набуття Україною членства у 
Світовій організації торгівлі та євроінтеграційної перспективи. 

 
4.13. 10 квітня 2012 року 

відбулося друге засідання 
студентського дискусійного клубу 
«Гендерна нерівність: міфи та 
реалії», присвячене гендерним 
проблемам України. Головна 
проблема дискусії визначалася на 
робочих зібраннях клубу шляхом 
захисту запропонованих членами 
дискусійного клубу актуальних 
для студентства тем. 

Головними напрямами дискусії було визначено гендерні можливості і 
перспективи в галузі економіки, політики, охорони здоров’я та 
віросповідування.  

4.14. 25-26 квітня 
2012 року відбулася 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Наука. Молодь. Еко-
логія-2012». У конфе-
ренції прийняли участь 
студенти, магістри, аспі-
ранти, викладачі та 
науковці, а також 
представники навчаль-

них, науково-дослідних установ та органів державної влади України різних 
регіонів, представники громадських екологічних організацій. 
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4.15. 26 квітня 2012 року в 
межах розвитку науково-нав-
чальної діяльності студентської 
молоді, аспірантів, здобувачів та 
викладачів факультету економі-
ки й менеджменту, а також 
факультету обліку та фінансів 
проведено VIII міжфакуль-
тетську науково-практичну кон-
ференцію молодих вчених 
«Формування стратегії розвитку 
аграрного сектора регіону». 

4.16. 27 квітня 2012 р. на базі факультету ветеринарної медицини 
ЖНАЕУ відбулася презентація «Програми для студентів», що пропонує ТОВ 
«Аграрний Холдинг Авангард». Співпраця з сучасними компаніями, які 
спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції, – це 
впровадження наукових розробок, фахова практика та можливість 
працевлаштування для студентів. 

4.17. В рамках проведення 
ХІV Зльоту іменних стипендіатів 
та відмінників навчання вищих 
навчальних закладів Мінагро-
політики та продовольства 
України «Лідери АПК ХХІ 
століття» 13 травня 2012 року 
було проведено 8 круглих столів 
за напрямами «Забезпечення 
охорони навколишнього середо-

вища та збалансованого природокористування», «Сучасні проблеми економіки 
та агробізнесу», «Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських 
територій», «Сучасна агрономія: досягнення та перспективи розвитку», 
«Будівництво, розвиток технічного та енергетичного забезпечення аграрного 
виробництва», «Актуальні напрями розвитку сучасного тваринництва», 
«Особливості ветеринарного та фітосанітарного моніторингу і контролю», 
«Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України». 

 

4.18. 23 травня 2012 року в стінах 
факультету ветеринарної медицини 
відбулася XVI щорічна конференція 
викладачів, аспірантів, магістрів та 
студентів. До участі у секційних 
засіданнях, присвячених проблемам 
інфекційної та незаразної патології 
тварин, було подано 43 доповіді. 
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4.19. 15 вересня 2012 р. 
Житомирщина відзначила 
найбільше свято урожаю – 
«Обжинки-2012». Університет 
представив на виставці, яка 
проходила у рамках свят-
кування, свої здобутки у 
вигляді колекцій сортів кар-
топлі, лікарських трав, кормо-
вих культур, продукції бджіл-
ництва та багато іншого. 

 
4.20. 18 вересня 2012 року в Житомирському національному 

агроекологічному університеті відбулася зустріч студентів з представниками 
агрохолдингу «Мрія». 

 
 
4.21. 20 вересня 2012 року в університеті відбулася зустріч деканів 

факультетів та студентів-випускників з представниками агрохолдингу 
«Укрлендфармінг». 

 
4.22. До урочистої 

події – святкування 90-річчя 
університету 27 вересня 
2012 р. організовано та 
проведено виставку нав-
чальних, наукових, спортив-
них досягнень університету. 
На виставці презентовано 
демонстраційні матеріали, 
які відображають основні 
віхи історії розвитку універ-
ситету. 
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4.23. 26-28 вересня 2012 р. проведена ювілейна міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні екологічні аспекти ветеринарної медицини». 
Вітчизняна наукова спільнота, а також фахівці ветеринарної медицини 
близького зарубіжжя виявили високу зацікавленість до участі у роботі 
конференції. Всього було надіслано 188 наукових статей для публікації у 
«ювілейному» Віснику ЖНАЕУ. 

 

4.24. 10 жовтня 2012 р. в актовій залі університету відбулася зустріч з 
відомим економістом та громадським 
діячем, дійсним членом Римського 
клубу Гаврилишиним Б.Д.  

В рамках зустрічі було презент-
товано книги Б.Д. Гаврилишина «До 
ефективних суспільств. Дороговкази в 
майбутнє» та «Залишаюсь українцем». 

 
4.25. 8 листопада 2012 року відбулася зустріч викладачів та студентів 

університету з представниками ТОВ СП «Нібулон». 
ТОВ СП «Нібулон» – 

велике сільськогоспо-
дарське підприємство, ви-
робничі підрозділи якого 
розташовані в різних 
регіонах України. Основну 
увагу підприємство при-
діляє підбору кадрів для 
роботи у філіях. Кращим 
студентам-практикантам 
на конкурсній основі буде 
надаватися можливість 
залишитися працювати на підприємстві. 
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4.26. 14 листопада 2012 року спільно з Житомирським обласним центром 
еколого-натуралістичної 

творчості учнівської моло-
ді проведено конференцію 
«Наука. Молодь. Еколо-
гія», метою якої було 
обговорення сучасних еко-
логічних проблем, напря-
мів їх вирішення, а також 
особливостей формуван-
ня екологічної свідомості 
сучасної молоді. 

 

4.27. 15 листопада 2012 року відбувся щорічний конкурс-виставка 
«Барвінок». Студенти екологічного факультету представляли українську 
кухню. Активну участь у створенні смачних композицій взяли академічні групи 
всіх курсів і спеціальностей факультету. 

 

4.28. Університет став співзасновником конференції 
«Radostim 2012. Мікробні біотехнології: актуальність і 
майбутнє», яка проходила 19-22 листопада 2012 р. у 
м. Києві. Метою конференції було об’єднання зусиль 
вчених, які займаються розробкою мікробних 
технологій, а також менеджерів, технологів для 
реалізації і використання біотехнологічної продукції. В 
рамках конференції в ЖНАЕУ було проведено зустріч з 
науковцями з Німеччини. 

 

4.29. 28-29 листопада 2012 р. проведено науково-практичну конференцію 
«Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх 
вирішення». На конференції обговорено питання перспектив живлення тварин 
та технології кормів; екології живлення тварин; біологічно активних речовин в 
раціонах тварин та ін. 
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4.30. Згідно розпо-
рядження ректора універси-
тету від 25.05.2012 р. №26 
«Про реалізацію пріоритет-
ного науково-інновацій-
ного проекту «Питна вода 
Житомирщини» проведено 
три загальноуніверситетсь-
ких семінари «Технологія 
підготовки питної води». 

 

4.31. У зв'язку із проведенням тижня права в Україні 6 грудня 2012 року 
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: 
історія і сьогодення», співорганізатором якої був Житомирський національний 
агроекологічний університет. Університет гідно представили викладачі та 
студенти кафедри правознавства, їх наукові доповіді були присвячені 
актуальним проблемам забезпечення прав людини і громадянина в Україні та 
боротьбі з корупцією.  

 

4.32. 13 грудня 2012 р. на базі Головного управління юстиції в 
Житомирській області та за сприяння координаційної ради молодих юристів 

проведено правовий турнір серед ВНЗ 
м. Житомира, що здійснюють підго-
товку юристів.  

Турнір проводився у формі 
наукової дискусії. Під час змагання 
учасники могли виступати у якості 
доповідача, рецензента, опонента з 
певної проблеми. Переможцем 
турніру стала команда спеціальності 
«Правознавство» ЖНАЕУ –       
«Аргумент».  

4.33. 18 грудня 2012 р. проведено V міжфакультетську науково-
пізнавальну конференцію викладачів та студентів кафедри хімії, на якій, 
зокрема, обговорено питання використання харчових добавок, хлорування 
води, рекреаційних функцій лісів та ін. 
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4.34. 27 грудня 2012 р. 
було проведено круглий стіл з 
представниками комуналь-
ного підприємства «Житомир-
водоканал» Житомирської 
міської ради. Темою круглого 
столу було обговорення проб-
лематики формування перс-
пективних проектів очистки 
питної води. 

 

4.35. Протягом грудня 
2012 р. на всіх факультетах 
було проведено конкурси 
студентських наукових робіт, 
на яких визначені кращі 
роботи за напрямами, що 
рекомендовані до участі у 
другому турі конкурсу у 
відповідних базових ВНЗ. 

 
 

4.36. Протягом серпня-
грудня 2012 р. проведено 22 
семінари на тему «Розвиток 
підприємництва у сільській 
місцевості» та «Інноваційно-
інвестиційний розвиток малого 
бізнесу» в усіх районах 
Житомирської області. 

На семінарах розглядалися 
питання розвитку несільського-
подарських видів діяльності в 
сільській місцевості на основі 
використання місцевої ресурсної 
бази; забезпечення доступу про-
дукції, виробленої в особистих 
селянських господарствах, до 
інфраструктури аграрного ринку 
шляхом підтримки розвитку 
кооперації; сприяння ство-
ренню сприятливих умов для 
розвитку приватної ініціативи та 
підприємництва як основного 
механізму підвищення рівня 
життя мешканців громади. 
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Проведені заходи щодо 
стимулювання розвитку під-
приємництва в сільській місце-
вості отримали широке висвіт-
лення в засобах масової інфор-
мації. 

В рамках проекту створено та 
забезпечено функціонування сис-
теми Інтернет-консультування 
для суб’єктів малого підприєм-
ництва в районах області. 

 
Загалом з урахуванням факультетських конференцій, проведених за 

підсумками конкурсу наукових робіт студентів та серії семінарів з 
проблематики розвитку малого підприємництва в сільській місцевості 
протягом 2012 року проведено майже 70 семінарів, круглих столів, 
конференцій та інших заходів наукового та інноваційного характеру. 

 
5. Активізовано діяльність щодо проведення науково-дослідних робіт 

за договірною тематикою.  
 

У 2012 році таких договорів заключено на суму 357 тис.грн., що на 
18,4% більше, ніж у 2011 році. 
 

Перелік та обсяги фінансування науково-дослідних робіт за договірною  
тематикою в ЖНАЕУ у 2011-2012 рр. 

№  Назва Керівник 2011 р. 2012 р. 

х/т 
3/09 Ріпак для відродження Народицького району Дідух М.І. 93537 - 

х/т 
4/07 

Епізоотологічні особливості ринопневманії 
коней, удосконалення системи діагностики та 
профілактики" 

Галатюк О.Є. 40000 - 

х/т1
80/1 

Розроблення сучасної комплексної технології 
вирощування і збирання нетрадиційних 
коренеплодів 

Муляр О.Д. 28000 - 

х/т4/
11 

Оцінка економічних втрат внаслідок 
поширення картопляної нематоди та розробка 
радикальних заходів захисту від неї в 
господарствах різної форми власності на 
території Житомирської області 

Руденко Ю.Ф. 30000 - 

х/т3/
11 

Радіаційний моніторинг водних екосистем на 
радіоактивно забруднених територіях Полісся 
Житомирщини 

Романчук Л.Д. 60000 - 

х/т5/
11 

Моніторинг поширення амброзії полинолистої 
в Житомирській області. Розробка прогнозів її 
чисельності та удосконалення заходів захисту 

Дідух М.І. 50000 - 

1/12 
Вивчення поширення, біологічних 
властивостей та заходів щодо обмеження 
чисельності американського білого метелика 

Дідух М.І. - 99000 
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3-12 Ріпак для відродження Народицького району Дідух М.І. - 45680 

2/12 
Проведення радіологічного обстеження 
грунтів лісових екосистем Північних районів 
Житомирщини 

Романчук Л.Д. - 60000 

247 
Вплив біопрепаратів на динаміку змін 
чисельності фіто- нематод та мікробного 
угруповання ризосфери картоплі у системі 
рослина-грунт-мікроорганізми 

Положе- 
нець В.М. - 14400 

180/
2 

Кон’юнктура світового та регіональних ринків 
сільськогосподарської продукції і 
продовольства за УКТЗЕД 01-24 та вплив її на 
стан ринкової рівноваги на аграрному ринку 
України 

Зінчук Т.О.  83000 

180/
3 

Впровадження енергозберігаючих технологій 
та систем енергозабезпечення на основі 
місцевих відновлювальних енергоресурсів у 
сільськогосподарському виробництві зони 
Полісся 

Кравець Л.Г.  55000 

Всього  301537 357080 

 
6. Розпочато процес модернізації дослідного поля університету. З цією 

метою, зокрема: 
 

- визначено межі, 
розроблено карти та підго-
товлено до посіву 40 га 
дослідного поля для запро-
вадження масштабного проект-
ту з органічного виробництва; 

 
 
- придбано матеріали для 

ремонту боксів для техніки та 
облаштування території дослідного 
поля. 
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7. Посилено систему контролю за якістю підготовки дисертаційних 
досліджень. З цією метою, зокрема, розроблено та прийнято Положення про 
попередню експертизу дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 
кандидата (доктора) наук в Житомирському національному агроекологічному 
університеті (Додаток 7). 

 

8. Активізовано діяльність щодо залучення студентів до наукової 
роботи. 

Щорічно серед студентів університету проводяться перші тури олімпіади з 
основних дисциплін і спеціальностей та конкурси наукових робіт, переможці 
яких беруть участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади студентів та у 
конкурсах студентських наукових робіт. У 2012 р. дев’ять студентів 
університету здобули призові місця у другому етапі конкурсу. У 2011 р. таких 
студентів було шість. 

 

Підсумки проведення ІІ туру Конкурсу наукових робіт у 2012 р. 
№ 
п/п 

Керівник 
наукової роботи 

Автор наукової 
роботи Галузь науки Базовий ВНЗ 

Яке 
місце 
посіли 

1. Цаль- 
Цалко Ю.С. Турок І.В. 

Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом 

Одеський 
державний 
економічний 
університет 

1 

2. Дідух Д.М. Ходюк І.В. Фінанси, грошовий 
обіг і кредит 

Національний 
університет 
податкової служби 

1 

3. Суліменко Л.А. Кравець Ю.П. 
Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит 

Київський 
національний 
університет  ім.. Т. 
Шевченка 

2 

4. Герук С.М. Кондратюк О.С. 
Машини та засоби 
механізації с.г. та 
АПК 

Харківський 
національний 
технічний 
університет  
ім. П. Василенка 

2 

5. Суліменко Л.А. Шеремет Н.В. 
Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит 

Київський 
національний 
університет 
ім.Т. Шевченка 

3 

6. Дідора В.Г. Власюк Ф.Д. Агрономія 
Вінницький 
національний 
аграрний 
університет 

3 

7. Прокопчук О.А. Тартаківсь- 
кий О.В. 

Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом 

Одеський 
державний 
економічний 
університет 

3 

8. Горобець О.В. Вікарій Л.В. 
Економіки 
природо-
користування і 
ОНС 

Кременчуцький 
національний 
університет ім.. 
М.Остроградського 

3 

9. Дідух Д.М. Пашківська І.С. 
Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом 

Одеський 
державний 
економічний 
університет 

3 
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За результатами наукових досліджень студентів, магістрів та аспірантів 
протягом 2012 р. видано серію збірників наукових праць. 
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9. Протягом 2012 року науково-педагогічними працівниками 
підготовлено та видано 16 наукових монографій.  

 

№ 
п/п Назва монографії Автор (и) Видавництво Кільк. 

стор. 

1. 
Моделювання і прогнозування 
динаміки чисельності 
мисливських тварин 

Пількевич І.А. 
Житомир: вид-

во ЖДУ 
ім. І.Франка 

128 

2. Детергенти сучасності 
Бурлака В.А., Засекін 
Д.А, Скоромна О.І.,  

Вербельчук Т.В. та ін. 
Житомир 
«Полісся» 746  

3. Інноваційний розвиток галузі 
свинарства 

В.П. Якобчук,  
І.В. Кравець, О.П. Русак. 

Житомир: 
«Євенок» 187 

4. 

Використання ресурсного 
потенціалу в сільськогоспо-
дарських підприємствах на 
радіаційно забруднених 
територіях 

Якобчук В. П.,  
Збродська О. В.,  
Сайкевич М. І. 

Чернівці 181 

5. Синергетика: методологія ефектів 
Януль І. Є., Мороз 

Ю. Ю., Іванюк О. В. та 
ін. 

Житомир: 
ЖНАЕУ 624 

6. 
Інноваційно-інвестиційна 
складова розвитку аграрних 
підприємств 

Янченко З.Б. Житомир 
«Полісся» 388 

7. Синергетична ідентифікація 
інтеграції 

Ходаківський Є. І., 
Камінська В. В. Житомир 202 

8. 
Управління економічними 
ризиками корпоративних 
підприємств в агробізнесі. 

Якобчук В. П.,  
Литвинчук І. Л 

Житомир: 
ЖНАЕУ 160 

9. 
Розвиток орендних відносин 
земель сільськогосподарського 
призначення  

Чаплигіна О. В.,  
Шиян А. А.,  

Горобчук Т. Т., 
Грабовецький Б. Є. 

Вінниця : 
ВНТУ 178 

10. 

Формування 
конкурентоспроможності 
продукції типових 
сільськогосподарських 
підприємств 

Павловська Л. Д., 
Маковська С. О. 

Житомир: 
«Полісся» 204 

11. Інноваційна складова зростання 
ефективності кормовиробництва 

Павловська Л. Д.,  
Грабчук І. Ф. 

Житомир: 
«Полісся» 314 

12. 
Механізм корпоративного 
управління в акціонерних 
товариствах з переробки 
сільгосппродукції 

Циганенко Г. В., 
Корчемлюк А. І. Київ 192 

13. 
Нематеріальна мотивація 
персоналу сільськогосподарських 
підприємств 

Зіновчук В.В.,  
Штерма Т.В. 

Чернівці: 
Буковинський 

університет 
228 

14. Агрохімічний сервіс: реалії та 
перспективи 

Данилко В. К.,  
Тарасович Л. В. 

Житомир: 
ЖДТУ 256 

15. Мікрорезонансна активація та 
секрети довголіття Грабар І.Г. Житомир: 

«Євенок» 148 

16. 
Рукописне та книжкове зібрання 
баронів Шодуарів у фондах 
Національної бібліотеки України 
імені В.І.Вернадського 

Є.А. Біленький, 
С.О. Булатова Київ: НБУВ 252 
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10. Протягом 2012 р. науково-педагогічними працівниками отримано 6 
патентів на винаходи та корисні моделі. 
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ДОДАТКИ 
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Додаток 1 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
НАКАЗ 

 
від «25» жовтня 2012 р.         № 136 
 

  Про створення  
  Поліського центру  
  органічного виробництва 
  

На виконання рішення Вченої ради Житомирського національного 
агроекологічного університету від 24 жовтня 2012 р. (протокол №2) та з метою 
стимулювання розвитку органічного виробництва в Поліському регіоні, 
сприяння на цій основі реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку 
сільських територій, відтворення родючості ґрунтів та збереження 
навколишнього середовища, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною 
продукцією та зміцнення експортного потенціалу регіону,  поліпшення його 
іміджу як виробника та експортера органічної продукції, 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Створити на базі Житомирського національного агроекологічного 

університету Поліський центр органічного виробництва.  
 
2. Затвердити Положення про Поліський центр органічного виробництва 

(додається). 
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

Ректор університету, 
професор            В.М. Микитюк 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Поліський центр органічного виробництва 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Поліський центр органічного виробництва (далі – Центр) є 
структурним підрозділом Житомирського національного агроекологічного 
університету (далі – ЖНАЕУ). Діяльність Центру пов’язана з процесом 
підготовки фахівців з вищою освітою у галузі органічного виробництва для всіх 
галузей агропромислового комплексу, проведенням науково-дослідних робіт та 
реалізацією інноваційних проектів з проблематики органічного виробництва, 
практичної підготовки студентів, виробництвом і реалізацією органічної 
сільськогосподарської продукції, наданням інформаційно-консультативної 
підтримки виробникам щодо організації виробництва, сертифікації та реалізації 
органічної продукції. 

1.2. Центр є науково-інноваційною, навчальною та інформаційно-
консультативною базою ЖНАЕУ, яка забезпечує поєднання навчання з 
науково-інноваційною діяльністю.  

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 
України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної 
Ради України, наказами Мінагрополітики України, Статутом ВНЗ та цим 
Положенням.  

1.4 Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення) Центру здійснюються відповідно до чинного законодавства.. 

 
2. Основні завдання Центру 

 
Основними завданнями Центру є:  
2.1. Створення необхідних умов для проведення практичних занять, 

навчальної, технологічної і виробничої практик студентів з питань органічного 
виробництва на основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, 
техніки, передового досвіду та апробації нових технологій.  

2.2. Забезпечення високого рівня інформованості населення, 
товаровиробників, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
переваг розвитку органічного виробництва з урахуванням специфіки регіону.  

2.3. Розробка та запровадження обов’язкового навчального курсу 
«Органічне виробництво» для студентів усіх спеціальностей в Житомирському 
національному агроекологічному університеті та його відокремлених 
структурних підрозділах. 

2.4. Забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, 
зокрема фермерів, щодо організації органічного виробництва та порядку 
сертифікації органічної продукції. 

2.5. Реалізація інноваційних проектів щодо організації органічного 
виробництва на базі дослідного поля ЖНАЕУ.  
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2.6. Організація наукових досліджень щодо розробки природних 
органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів 
боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин. 

2.7. Розробка та маркетинг регіонального бренду органічної продукції.  
2.8. Участь у формуванні загальнодержавної та регіональної політики щодо 

розвитку органічного виробництва, зокрема підготовка та експертиза проектів 
законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються проблематики 
розвитку органічного виробництва. 

2.9. Сприяння створенню і функціонуванню регіонального 
сертифікаційного органу органічного виробництва, що пройшов акредитацію в 
країнах ЄС. 

2.10. Забезпечення реалізації функції координатора щодо створення 
сполучної ланки між виробниками органічної сировини, переробними 
підприємствами, торговельною сферою та експортерами.  

2.11. Створення акредитованої лабораторії, яка дозволить проводити 
повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості продукції та питної 
води.  

2.12. Виробництво органічної насіннєвої продукції рослинництва, 
розроблення і впровадження ресурсозберігаючих технологій отримання 
органічної сільськогосподарської продукції, її реалізація підприємствам різних 
форм власності.  

2.13. Здійснення оперативної діяльності щодо матеріально-технічного 
забезпечення наукових досліджень з проблем органічного виробництва і 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції.  

2.14. Дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки.  

 
3. Права Центру 

 
Центр має право:  
3.1. Планувати, за узгодженням з керівництвом ЖНАЕУ, свою діяльність, 

визначати основні напрями розвитку відповідно до галузевих програм, 
кон’юнктури ринку органічної продукції.  

 
4. Господарська діяльність 

 
4.1. Господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України.  
 

5. Права та обов’язки працівників 
 

5.1. Працівники Центру зобов’язані:  
- забезпечувати високу ефективність науково-дослідної та навчально-

виробничої діяльності Центру на основі інноваційних технологій у 
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рослинницькій та тваринницькій галузях органічного сільськогосподарського 
виробництва та промислової переробки сільськогосподарської продукції;  

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.  
5.2. Працівники Центру мають право на:  
- забезпечення необхідними умовами для професійної діяльності, захист 

професійної гідності і честі;  
- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань 

науково-дослідної, виробничої діяльності і соціального розвитку Центру.  
 

6. Управління Центром 
 

6.1. Функціональне управління Центром здійснює ЖНАЕУ.  
6.2. Для розгляду основних питань діяльності Центру створюється 

науково-технічна рада, її склад формується з провідних учених ЖНАЕУ і 
спеціалістів Центру за пропозицією проректора з наукової роботи та 
інноваційного розвитку і затверджується ректором ЖНАЕУ.  

6.3. Поточне управління Центром здійснюється проректором з наукової 
роботи та інноваційного розвитку та науково-технічною радою. 

6.5. Відповідальність за роботу Центру відповідно до покладених на нього 
завдань несе проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку. У своїй 
роботі він дотримується чинного законодавства, виступає за дорученням 
ректора від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, установах, 
організаціях, готує проекти договорів (угод), наказів, розпоряджень, і доручень.  

 
7. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 

 
7.1. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 

регламентуються Статутом та Положеннями відповідних структурних 
підрозділів ЖНАЕУ. 
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Додаток 2 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

від «25» жовтня 2012 р.       № 135 
 

Про створення Поліського  
навчально-практичного центру  
розвитку сільських територій 

 

На виконання рішення Вченої ради Житомирського національного 
агроекологічного університету від 24 жовтня 2012 р. (протокол №2) та з метою 
забезпечення ефективної реалізації на території Полісся України завдань, 
визначених проектом соціально-економічного розвитку сільських територій 
«Рідне село» Міністерства аграрної політики та продовольства України; 
активізації якісних позитивних змін у життєдіяльності членів сільських 
територіальних громад, покращення їх матеріального добробуту, посилення 
соціальної захищеності, забезпечення справедливого доступу до суспільних 
благ, захисту від впливу небезпечних екологічних чинників, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити на базі Житомирського національного агроекологічного 
університету Поліський навчально-практичний центр розвитку сільських 
територій.  

2. Затвердити Положення про Поліський навчально-практичний центр 
розвитку сільських територій (додається). 

3. Першому проректору, проректору з навчальної роботи  Цаль-Цалку Ю.С. 
в термін до 15 листопада 2012 року: 

3.1. Організувати створення Поліського навчально-практичного центру 
розвитку сільських територій; 

3.2. Закріпити, враховуючи територіальний принцип, за кожним районом 
Житомирської області групу науково-педагогічних працівників до 20 чоловік та 
до 30 студентів університету для підтримання постійного зв’язку з сільськими 
громадами; 

3.3. Забезпечити функціонування системи постійного консультування 
сільських територіальних громад з питань економічного, соціального та 
екологічного розвитку; 

3.4. Підготувати плани проведення семінарських занять та 
консультаційних виїздів робочих груп у районні центри та сільські населені 
пункти. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Ректор університету, 
професор            В.М. Микитюк 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про Поліський навчально-практичний центр розвитку сільських територій 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Поліський навчально-практичний центр розвитку сільських територій 
(далі – Центр) є структурним підрозділом Житомирського національного 
агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ).  

Діяльність Центру спрямована на підвищення рівня зайнятості та доходів 
населення сільських громад за рахунок розвитку приватної ініціативи, 
підприємництва, ринкової інфраструктури; збільшення виробництва 
конкурентоспроможної продукції, поліпшення рівня екологічної безпеки у 
сільській місцевості; покращення доступу до соціально-необхідних послуг та 
якості життя у сільській місцевості, підвищення рівня спроможності жителів 
сільських громад у вирішенні соціально-економічних проблем села, закладення 
основ щодо залучення молоді та молодих спеціалістів до сільської місцевості за 
рахунок покращення якості життя, створення робочих місць, підвищення 
соціальних гарантій.  

1.2. Центр є навчально-практичною та інформаційно-консультативною 
базою ЖНАЕУ, яка забезпечує поєднання навчання з практичною діяльністю 
щодо стимулювання розвитку сільських територій в зоні Полісся.  

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 
України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної 
Ради України, наказами Мінагрополітики України, Статутом ВНЗ та цим 
Положенням.  

2. Основні завдання Центру 
 

Основними завданнями Центру є:  
2.1. Створення необхідних умов для забезпечення науково-практичної 

діяльності щодо стимулювання розвитку сільських територій в зоні Полісся на 
основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового 
досвіду.  

2.2. Забезпечення навчання та консультування працівників органів 
місцевого самоврядування, аграрних товаровиробників, суб’єктів інших сфер 
господарювання в сільській місцевості з питань розвитку економічного 
сектора територіальної громади. 

2.3. Обгрунтування напрямів модернізації та розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості на основі 
використання місцевої ресурсної бази; забезпечення доступу продукції, 
виробленої в особистих селянських господарствах, до інфраструктури 
аграрного ринку шляхом підтримки розвитку кооперації. 
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2.4. Сприяння створенню сприятливих умов для розвитку приватної 
ініціативи та підприємництва як основного механізму підвищення рівня життя 
мешканців громади; підвищення якості життя мешканців громади шляхом 
розвитку освіти, сфери медичних, культурних та оздоровчих послуг, побутових 
умов і сільської інфраструктури; забезпечення доступу всіх категорій населення 
територіальної громади до всебічної інформації шляхом розвитку сучасних 
систем комунікації. 

2.5. Розробка напрямів підвищення рівня екологічної безпеки 
життєдіяльності мешканців територіальної громади, зокрема у вигляді 
збереження та підвищення родючості грунтів, забезпечення постачання 
населенню якісної питної води, налагодження ефективної системи утилізації 
твердих побутових відходів та інших забруднюючих речовин. 

2.6. Сприяння формуванню ефективної системи управління розвитком 
території на основі посилення впливу територіальної громади на процес 
прийняття рішень на місцевому рівні. 

 

3. Права Центру 
 

Центр має право:  
3.1. Планувати, за узгодженням з керівництвом ЖНАЕУ, свою діяльність, 

визначати основні напрями розвитку відповідно до галузевих та регіональних 
програм.  

4. Господарська діяльність 
 

4.1. Господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України.  

 
5. Права та обов’язки працівників 

 

5.1. Працівники Центру зобов’язані:  
- забезпечувати високу ефективність навчально-практичної діяльності 

Центру;  
- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.  
5.2. Працівники Центру мають право на:  
- забезпечення необхідними умовами для професійної діяльності, захист 

професійної гідності і честі;  
- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань 

діяльності і  розвитку Центру.  
5.3. Керівник Центру призначається ректором ЖНАЕУ. 
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6. Управління Центром 
 

6.1. Функціональне управління Центром здійснює ЖНАЕУ.  
6.2. Поточне управління Центром здійснюється першим проректором, 

проректором з навчальної роботи. 
6.3. Відповідальність за роботу Центру відповідно до покладених на нього 

завдань несе перший проректор, проректор з навчальної роботи. 
У своїй роботі він дотримується чинного законодавства, виступає за 

дорученням ректора від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, 
установах, організаціях, готує проекти договорів (угод), наказів, розпоряджень, 
і доручень.  

 

7. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 
 

7.1. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 
регламентуються Статутом та Положеннями відповідних структурних 
підрозділів ЖНАЕУ. 
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Додаток 3 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
НАКАЗ 

 
від «27» грудня 2012 р.         № 171 
 
   Про створення  
   Поліського центру  
   еколого-енергетичних технологій 

 
На виконання рішення Вченої ради Житомирського національного 

агроекологічного університету від 26 грудня 2012 р. (протокол № 4) та з метою 
забезпечення ефективної реалізації на території Полісся України завдань, 
визначених Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні», Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, Державною цільовою 
економічною програмою «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» 
на 2009-2013 роки, Регіональною програмою підвищення енергоефективності 
на 2010-2014 роки та Концепцією реалізації державної політики у сфері 
розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Створити у структурі Житомирського національного агроекологічного 

університету Поліський центр еколого-енергетичних технологій.  
 
2. Затвердити Положення про Поліський центр еколого-енергетичних 

технологій (додається). 
 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи та інноваційного розвитку Скидана О.В. 
 
 
 
Ректор університету, 
професор            В.М. Микитюк 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про Поліський центр еколого-енергетичних технологій 

1. Загальні положення 

1.1. Поліський центр еколого-енергетичних технологій (далі – Центр) є 
структурним підрозділом без права юридичної особи Житомирського 
національного агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ). Діяльність 
Центру пов’язана з проведенням науково-дослідних робіт та реалізацією 
інноваційних проектів з проблематики енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива. 

1.2. Центр є науково-інноваційною, навчальною та інформаційно-
консультативною базою ЖНАЕУ, яка забезпечує поєднання навчання з 
науково-інноваційною роботою та виробничою діяльністю.  

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 
України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної 
Ради України, наказами Мінагрополітики України, Статутом ВНЗ та цим 
Положенням.  

1.4 Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення) Центру здійснюються відповідно до чинного законодавства.. 

 

2. Основні завдання та функції 
 

Основними завданнями та функціями Центру є:  
2.1. Створення необхідних умов для проведення практичних занять, 

навчальної, технологічної і виробничої практик студентів з питань 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на основі 
широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового досвіду 
та апробації нових технологій.  

2.2. Здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві 
свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку 
та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, 
в т.ч. на радіоактивно забруднених територіях. 

2.3. Забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, 
суб’єктів інших сфер господарювання з питань енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива. 

2.4. Організація наукових досліджень та реалізація інноваційних проектів з 
проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.  
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2.5. Створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на території 
Полісся. 

2.6. Проведення досліджень потенціалу території Полісся щодо 
розміщення об'єктів відновлюваної енергетики. 

2.7. Розробка та реалізація проектів з будівництва установок для 
виробництва електроенергії та теплової енергії, біодизеля та паливного 
біоетанолу, синтетичного палива. 

2.8. Обгрунтування екологічно безпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх 
перероблення, зокрема в зоні радіоактивного забруднення. 

2.9. Радіаційний моніторинг довкілля, довгострокове прогнозування і 
оцінка ризиків від міграції радіонуклідів у природних і природно-техногенних 
екосистемах зони радіоактивного забруднення при поверненні її до 
господарського використання. 

2.11. Участь у формуванні загальнодержавної та регіональної політики 
щодо енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та експертиза 
проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються вказаної 
проблематики. 

2.12. Здійснення оперативної діяльності щодо матеріально-технічного 
забезпечення наукових досліджень з проблематики енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива.  

3. Права Центру 

Центр має право:  
3.1. Планувати, за узгодженням з керівництвом ЖНАЕУ, свою 

господарсько-фінансову діяльність, визначати основні напрями розвитку 
відповідно до галузевих та регіональних програм.  

3.2. Надавати передбачені законодавством України послуги за цінами, що 
формуються відповідно до умов економічної діяльності.  

4. Господарська діяльність 

4.1. Господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України.  

 

5. Права та обов’язки працівників 
 

5.1. Працівники Центру зобов’язані:  



 36

- забезпечувати високу ефективність науково-дослідної та навчально-
виробничої діяльності Центру на основі інноваційних технологій у сфері 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;  

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.  
5.2. Працівники Центру мають право на:  
- забезпечення необхідними умовами для професійної діяльності, захист 

професійної гідності і честі;  
- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань 

науково-дослідної, виробничої діяльності і соціального розвитку Центру.  
5.3. Керівник Центру призначається ректором ЖНАЕУ. 

6. Управління Центром 

6.1. Функціональне управління Центром здійснює ЖНАЕУ.  
6.2. Для розгляду основних питань діяльності Центру створюється 

науково-технічна рада, її склад формується з провідних учених ЖНАЕУ і 
спеціалістів Центру за пропозицією проректора з наукової роботи та 
інноваційного розвитку і затверджується ректором ЖНАЕУ.  

6.3. Поточне управління Центром здійснюється проректором з наукової 
роботи та інноваційного розвитку та науково-технічною радою. 

6.5. Персональну відповідальність за роботу Центру відповідно до 
покладених на нього завдань несе проректор з наукової роботи та інноваційного 
розвитку. У своїй роботі він дотримується чинного законодавства, виступає за 
дорученням ректора від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, 
установах, організаціях, готує проекти договорів (угод), наказів, розпоряджень, 
і доручень, вносить пропозиції щодо структури і штату, погоджує питання 
оплати праці і преміювання працівників, а також накладання на них 
дисциплінарних стягнень.  

7. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 

7.1. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ 
регламентуються Статутом та Положеннями відповідних структурних 
підрозділів ЖНАЕУ. 
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Додаток 4 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від «25» травня 2012 р.          № 26 
 
Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту  
«Питна вода Житомирщини» 

 
З метою забезпечення реалізації положень загальнодержавної цільової 

програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, програми «Питна вода 
Житомирської області» на 2006-2020 роки, вдосконалення регіональної 
політики щодо формування екологічної безпеки Житомирської області шляхом 
забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до 
встановлених нормативів: 

1. Створити робочу групу під керівництвом доктора технічних наук, 
професора Запольського А.К. у складі кандидата сільськогосподарських наук 
Фещенка В.П. (заступник керівника), аспірантки Шумигай І.В. (секретар), 
кандидатів сільськогосподарських наук Бордюг Н.С., Климчик О.М.,        
Василюк Т.П., аспірантки Щербатюк А.Ф., здобувачів Будніка І.П., Піціля А.О. 

2. Робочій групі забезпечити: 
2.1. Державну реєстрацію НДР з проблематики розробки наукових основ та 

практичних рекомендацій щодо забезпечення регіону питною водою в 
необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів. 

2.2. Формування та реалізацію пілотного проекту в одному із населених 
пунктів Житомирської області з питання забезпечення місцевого населення 
чистою питною водою. 

2.3. Пошук та опрацювання інформації щодо можливих напрямів 
фінансування аналогічних проектів, в т.ч. за рахунок міжнародних грантових 
програм.  

2.4. Розробку пропозицій щодо удосконалення положень обласної 
програми «Питна вода Житомирської області» на 2006-2020 роки. 

3. Проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з 
громадськістю Журавльовій Л.П. забезпечити висвітлення діяльності робочої 
групи у засобах масової інформації. 
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4. Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Скидану О.В. 
організувати роботу загальноуніверситетського семінару «Технологія 
підготовки питної води». 

4.1. Науковим керівником семінару призначити доктора технічних наук, 
професора Запольського А.К., заступником - кандидата сільськогосподарських 
наук Фещенка В.П. 

4.2. Професору Запольському А.К. підготувати робочу програму семінару 
на 2012-2013 н.р. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 
наукової роботи та інноваційного розвитку Скидана О.В. 
 
 
Ректор університету         В.М. Микитюк 
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Додаток 5 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від «3» жовтня 2012 р.          № 32 
 
Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту  
«Органічне виробництво Житомирщини» 
 

З метою стимулювання розвитку органічного виробництва та сприяння на 
цій основі реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку сільських 
територій, відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього 
середовища регіону, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною 
продукцією, поліпшення іміджу Житомирщини як виробника високоякісної 
здорової органічної продукції та забезпечення продовольчої безпеки регіону: 

1. Створити робочу групу під керівництвом проректора з наукової роботи 
та інноваційного розвитку Скидана О.В. у складі доктора економічних наук 
Зіновчук Н.В. (заступник керівника), кандидата сільськогосподарських наук 
Журавля С.В. (заступник керівника), доктора сільськогосподарських наук 
Романчук Л.Д.; директора Житомирського агротехнічного коледжу, кандидата 
наук з державного управління Войтенка А.Б. (за згодою), кандидатів 
сільськогосподарських наук Дідуха М.І., Ключевича М.М., Зінченка В.О., 
Ковальчук Т.І, Кальчук Л.А., кандидата ветеринарних наук Фурман С.В., 
кандидата технічних наук Ємеця Б.В., кандидатів економічних наук   
Ковальчука О.Д., Ходаківської О.В. (за згодою), Степаненко Н.І., Волкової І.М., 
Данкевича В.Є., Іванюк О.В., Кропивницького Р.Б., аспірантів Завадської Ю.С., 
Ращенко А.В. 

2. Робочій групі забезпечити: 
2.1. Державну реєстрацію НДР з проблематики розробки наукових основ та 

практичних рекомендацій щодо розвитку органічного виробництва в межах 
регіону. 

2.2. Формування та реалізацію пілотного проекту щодо забезпечення 
виробництва органічної продукції на базі дослідного поля університету. 

2.3. Розробку пакету типових програм з курсу «Органічне виробництво» 
для підготовки фахівців за напрямами підготовки «Агрономія», «Екологія», 
«Зооінженерія», «Ветеринарна медицина», «Механізація та електрифікація 
сільського господарства», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент». 

2.4. Підготовку навчального посібника з курсу «Органічне виробництво». 
2.5. Розробку регіонального бренду органічної продукції. 
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2.6. Пошук та опрацювання інформації щодо можливих напрямів 
фінансування наукових досліджень та проектів з органічного виробництва, в 
т.ч. за рахунок міжнародних грантових програм.  

2.7. Розробку проекту комплексної програми підтримки розвитку 
органічного  виробництва Житомирщини на 2013-2015 роки. 

2.8. Забезпечити організацію проведення, починаючи з квітня 2013 року, 
щорічної міжнародної конференції з проблематики органічного виробництва. 

3. Проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з 
громадськістю Журавльовій Л.П. забезпечити висвітлення діяльності робочої 
групи у засобах масової інформації. 

4. Проректорам університету, директору інституту регіональних 
екологічних проблем, директорам науково-інноваційних інститутів, деканам 
факультетів, завідувачам кафедр забезпечити всебічну підтримку та сприяння 
діяльності членів робочої групи щодо реалізації ними завдань, визначених у п.2 
розпорядження. 

5. Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Скидану О.В. 
щоквартально доповідати ректорату про хід виконання положень 
розпорядження. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Ректор університету         В.М. Микитюк 
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Додаток 6 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від «04» грудня 2012 р.         № 40 
 

Про реалізацію пріоритетного 
науково-інноваційного проекту  
«Еколого-енергетичні технології Полісся» 
 

З метою забезпечення ефективної реалізації на території Полісся України 
завдань, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні», Державною цільовою економічною програмою 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 
роки, Концепцією реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в 
окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, Регіональною програмою підвищення енергоефективності на 2010-
2014 роки: 

1. Створити робочу групу під керівництвом проректора з наукової роботи 
та інноваційного розвитку Скидана О.В. у складі доктора технічних наук 
Лося Л.В., доктора сільськогосподарських наук Романчук Л.Д., головного 
спеціаліста відділу організації наукового супроводу та трансферу інновацій 
Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських 
територій Мінагрополітики України Мельник Н.В. (за згодою), кандидатів 
технічних наук Кухарця С.М., Кравця Л.Г., кандидатів сільськогосподарських 
наук Дідуха М.І., Зінченка В.О., Левченка В.Б., кандидатів економічних наук 
Іванюк О.В., Кухарець В.В., асистентів Цивенкової Н.М., Голубенко А.А. 

2. Робочій групі забезпечити: 
2.1. Державну реєстрацію НДР з проблематики енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива в межах регіону. 

2.2. Формування та реалізацію пілотних проектів з енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на території Полісся. 

2.3. Підготовку колективної монографії «Розвиток альтернативної 
енергетики на Поліссі України». 

2.4. Пошук та опрацювання інформації щодо можливих напрямів 
фінансування наукових досліджень та проектів з енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива.  
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2.5. Розробку пропозицій щодо удосконалення Регіональної програми 
підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки. 

2.6. Забезпечити організацію проведення, починаючи з 2014 року, щорічної 
міжнародної конференції з проблематики енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива. 

3. Проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з 
громадськістю Журавльовій Л.П. забезпечити висвітлення діяльності робочої 
групи у засобах масової інформації. 

4. Проректорам університету, директору інституту регіональних 
екологічних проблем, директорам науково-інноваційних інститутів, деканам 
факультетів, завідувачам кафедр забезпечити всебічну підтримку та сприяння 
діяльності членів робочої групи щодо реалізації ними завдань, визначених у п.2 
розпорядження. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Ректор університету         В.М. Микитюк 
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Додаток 7 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про попередню експертизу дисертацій,  
поданих на здобуття наукового ступеня  

кандидата (доктора) наук в Житомирському 
національному агроекологічному університеті 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Житомир - 2012 
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І. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення встановлює порядок проведення попередньої 
експертизи дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 
(доктора) наук в Житомирському національному агроекологічному університеті 
(далі ЖНАЕУ). 

 

1.2. Проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття 
наукового ступеня кандидата (доктора) наук в ЖНАЕУ здійснюється 
відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423; Положення про 
спеціалізовану вчену раду, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. 

 
ІІ. Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій 

 
2.1. Всі дисертації, виконані аспірантами, докторантами та здобувачами 

ЖНАЕУ або інших наукових установ чи вищих навчальних закладів, які 
представляються до захисту на спеціалізованих вчених радах ЖНАЕУ, повинні 
пройти попередню експертизу на міжкафедральних наукових семінарах. 

 

2.2. Організація проведення міжкафедральних наукових семінарів та 
керівництво ними (головування на засіданнях) покладається на директора 
відповідного науково-інноваційного інституту. Заступником головуючого на 
засіданні міжкафедрального наукового семінару є завідувач профільної за 
темою дисертації кафедри. 

 

2.3. Для ініціювання процедури попередньої експертизи дисертаційної 
роботи аспірант (докторант, здобувач – далі дисертант) подає директору 
відповідного науково-інноваційного інституту: 

 дисертаційну роботу, підготовлену особисто дисертантом, що являє 
собою завершене наукове дослідження з актуальної проблематики та відповідає 
вимогам “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423 (п.11, 13, 14, 16) і 
профілю спеціалізованої вченої ради ЖНАЕУ; 

 оригінали або ксерокопії наукових праць, визначених п.14 зазначеного 
Порядку, які відображають наукові результати дисертаційного дослідження; 

 документи, що підтверджують зв’язок дисертаційного дослідження з 
науковими програмами, планами, темами (у вигляді відповідних довідок 
установи, де виконана робота); 

 документи, що підтверджують апробацію результатів дослідження 
(довідки про участь дисертанта у науково-практичних конференціях або 
ксерокопії сторінки із змістом збірника тез доповідей учасників конференцій);  
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 акти впровадження у практику результатів дослідження дисертанта, 
оформлені згідно вимог;    

 відгук наукового керівника (консультанта), засвідчений печаткою 
установи, де він працює (із зазначенням, що робота є самостійно виконаним 
науковим дослідженням та не містить некоректних запозичень); 

 висновок установи, де виконана робота, оформлений як витяг з протоколу 
міжкафедрального наукового семінару, та затверджений керівником установи 
(для осіб, які підготували дисертацію не в ЖНАЕУ); 

 довідка про складені кандидатські іспити (для здобувачів наукового 
ступеня кандидата наук). 
 

2.4. Директор відповідного науково-інноваційного інституту визначає 
кафедри, які братимуть участь в розгляді дисертації, встановлює дату подання 
рецензій та дату засідання. 

 

2.5. Після представлення дисертації для попередньої експертизи завідувач 
профільної з теми дисертації кафедри за погодженням з директором 
відповідного науково-інноваційного інституту призначає трьох рецензентів з 
науковим ступенем доктора/кандидата наук із числа співробітників ЖНАЕУ – 
фахівців з наукового напряму представленого дисертаційного дослідження. До 
рецензування можуть бути залучені співробітники інших кафедр і наукових 
установ.  

 

2.6. Рецензенти після ретельного вивчення дисертаційної роботи, 
публікацій та документів, що підтверджують впровадження і апробацію 
отриманих дисертантом результатів, протягом 15 робочих днів готують 
письмові рецензії, в яких чітко і конкретно визначають позитивні і негативні 
риси дисертації і роблять аргументовані висновки щодо: 

 актуальності теми дослідження та її зв’язку з науковими програмами, 
планами, темами; 

 особистого внеску дисертанта в отриманих наукових результатах; 
 ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій; 
 ступеня наукової новизни результатів дисертаційного дослідження; 
 повноти опублікування основних положень дисертації; 
 теоретичного та практичного значення отриманих результатів і рекомендацій 

про їх використання; 
 оцінки структури дисертації, мови та стилю викладення; 
 відповідності дисертації паспорту спеціальності, за якою вона подається до 

захисту. 
 

2.7. У рецензії наводяться також критичні зауваження до дисертації і  
обов’язково декларується думка рецензента відносно того, рекомендувати чи не 
рекомендувати рецензовану роботу до представлення у спеціалізовану вчену раду 
для захисту. Рецензія має бути однозначною (позитивною чи негативною), 
містити підпис рецензента і дату. 
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2.8. Оригінал рецензії у визначений термін, але не пізніше ніж за 7 
робочих днів до призначеної дати слухання передається на профільну кафедру, 
а її копія – дисертанту для ознайомлення. 

 

2.9. Попередня експертиза дисертації відбувається на відкритому 
засіданні міжкафедрального наукового семінару (будь-які обмеження щодо 
присутності зацікавлених осіб не допускаються).  

На засідання запрошуються члени відповідної спеціалізованої ради із 
захисту дисертацій. Засідання міжкафедрального наукового семінару, 
присвячене попередній експертизі дисертації, вважається правомочним, якщо 
на ньому присутні не менше трьох докторів з відповідного наукового напряму. 

 

2.10. На одному засіданні міжкафедрального наукового семінару може 
проводитись обговорення не більше двох дисертацій. 

 

2.11. Обговорення дисертаційної роботи на міжкафедральному науковому 
семінарі відбувається за таким сценарієм: 

 головуючий доводить до відома присутніх порядок денний засідання, 
повідомляє дані про дисертанта, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові; дату і 
місце народження; освіту; стаж і місце роботи: про навчання в аспірантурі, 
докторантурі чи прикріплення здобувачем; теперішній статус дисертанта: тему 
дисертації і дату її затвердження; дані про наукового керівника (консультанта); 
інформацію про складені кандидатські іспити (для здобувачів наукового 
ступеня кандидата наук): результати попередньої експертизи дисертації за 
місцем її виконання (якщо дисертація підготовлена не в ЖНАЕУ); 

 дисертант робить доповідь з використанням ілюстративних та 
роздаткових матеріалів. Тривалість доповіді становить не більше 20 хвилин для 
здобувачів ступеня кандидата наук і не більше 40 хвилин для здобувачів 
ступеня доктора наук. У доповіді мають бути відображені ключові положення 
дослідження, що виноситься на захист, наводиться відповідна аргументація, 
пояснення зроблених дисертантом висновків та розрахунки ефективності 
впровадження; 

 присутні на засіданні міжкафедрального наукового семінару задають 
питання з метою роз’яснення окремих положень та висновків дисертаційної 
роботи, на кожне з яких дисертант має дати вичерпні відповіді по суті; 

 головуючий надає слово науковому керівнику (консультанту) або зачитує 
засвідчений його підписом відгук у разі відсутності керівника (консультанта), а 
також рецензентам; 

 виступають рецензенти;  
 відбувається обговорення дисертаційної роботи, в якому беруть участь 

присутні на засіданні. Вони у своїх виступах мають звернути увагу на 
відповідність представленої роботи основним вимогам, що пред’являються до 
дисертації; вказати на досягнення мети дослідження та виконання завдань; 
окреслити ключові елементи наукової новизни; акцентувати увагу на логіці й 
методах дослідження, прикладних результатах, завершеності роботи; зробити 
загальний висновок по дисертаційній роботі; 
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 дисертанту надається прикінцеве слово: 
 ставиться на відкрите голосування висновок по дисертаційній роботі. 

Рішення по дисертаційній роботі вважається позитивним, якщо за нього 
проголосувало не менше як три чверті присутніх науково-педагогічних 
працівників. 
 

2.12. Міжкафедральний науковий семінар може прийняти наступні варіанти 
рішень: 

 рекомендувати дисертацію до подання в спеціалізовану вчену раду для 
захисту; 

 не рекомендувати дисертацію до подання в спеціалізовану вчену раду для 
захисту з прийняттям відповідного письмово вмотивованого рішення.  
 

2.13. Дисертація рекомендується до захисту на спеціалізованій вченій раді, 
якщо в ході обговорення до неї не було зауважень, або зауваження не торкалися суті 
роботи і стосувалися тільки композиційних, стилістичних та інших суто технічних 
моментів, або зауваження були аргументовано відведені автором в процесі дискусії. 
 

2.14. У разі повторного подання дисертації для проходження попередньої 
експертизи крім етапів, передбачених стандартної процедурою обговорення 
дисертації, її автор обов’язково повідомляє про виправлення зауважень, зроблених 
рецензентами у письмовому відзиві, а також тих, що прозвучали в ході наукової 
дискусії. Рецензенти мають повідомити присутнім чи погоджуються вони з 
виправленими зауваженнями.  

 

2.15. Засідання міжкафедрального наукового семінару оформляється 
протоколом, в якому зазначаються: 

 прізвища та ініціали всіх присутніх із зазначенням наукового ступеня, 
вченого звання та посади; 

 кількість спеціалістів за профілем дисертації, що розглядається; 
 правомочність засідання; 
 порядок денний (обговорення дисертаційної роботи); 
 дані про дисертанта (приналежність до аспірантури (докторантури), прізвище, 

ім’я, по-батькові здобувача, тема дисертації, ступінь, на який претендує здобувач, 
шифр і назва спеціальності); 

 дані про наукового керівника; 
 ким і коли затверджена тема дисертації; 
 список рецензентів; 
 коротка інформація про доповідь дисертанта; 
 конкретний персональний внесок дисертанта до всіх наукових праць;    
 питання присутніх і відповіді дисертанта; 
 виступ наукового керівника; 
 виступи рецензентів і присутніх; 
 відповіді дисертанта на зауваження рецензентів та присутніх; 
 інформація про проект висновку і хід його обговорення; 
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 висновок міжкафедрального наукового семінару про дисертацію; 
 підсумок відкритого голосування по проекту висновку 

міжкафедрального наукового семінару. 
До протоколу засідання обов’язково додаються доповідь здобувача, 

ілюстративні роздаткові матеріали, відгуки рецензентів і наукового керівника, 
результати голосування. У результативній частині протоколу остаточно 
формулюється висновок по дисертаційній роботі, в якому, зокрема, має бути 
зазначено, що робота являє собою самостійно виконане дисертантом актуальне 
дослідження, яке характеризується новизною отриманих результатів, що 
належним чином опубліковані, та практичною значущістю, відповідає діючим 
вимогам щодо змісту і оформлення, а також паспорту спеціальності. Протокол 
підписується головуючим на засіданні та його секретарем.  

 

2.16. Висновок по дисертаційній роботі, поданій для попередньої 
експертизи, готується лише в разі позитивного рішення призначеними 
рецензентами.  

 

2.17. Відповідальність за своєчасне і правильне оформлення протоколу 
міжкафедрального наукового семінару і витягу з нього покладається на 
головуючого на його засіданні. 

 

Положення вводиться в дію з 1 лютого 2012 року. 
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Додаток  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор Житомирського національного 
агроекологічного університету 
________  професор В.М. Микитюк 
"____" " _____________"  201__ р. 

 
 

ВИТЯГ 
з протоколу № ___ засідання міжкафедрального наукового семінару 

Житомирського національного агроекологічного університету 
від ___ ________________ 201__ року 

 
ПРИСУТНІ: 
(вказати всіх присутніх на засіданні науково-педагогічних і наукових 

працівників (наукові ступені, вчені звання, посади, кафедри, ініціали і 
прізвища). 

 
Головуючий на засіданні:  
(науковий ступінь, вчене звання, ініціали і прізвище) 
 
СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи на 

здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) __________________ наук 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
на тему: ________________________________________________________ 

(назва теми) 
за спеціальністю _______________________________________. 

Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою _____________, 
                                                                                                 (назва  установи) 

протокол № __ від __  ________ 20____ р. 
Науковий керівник (консультант) __________________________, 
            (науковий ступінь, вчене звання, ініціали і прізвище, місце роботи і посада) 
 
У доповіді ___________________________________ виклав (ла) основні  

                                                 (ініціали, прізвище здобувача) 
положення дисертаційної роботи. 

 
Питання задали: (вказати ПІБ, науковий ступінь та вчене звання тих, хто задав 

питання, вказати зміст питання та відповідь на нього здобувача). 
 
ВИСТУПИЛИ: 
(науковий ступінь, вчене звання, ініціали, прізвище, зміст виступу) 
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Науковий керівник –  (науковий ступінь, вчене звання, ініціали, прізвище)_____ 

у своєму виступі відзначив______________ , охарактеризував науковий шлях 
здобувача, а також особисті ділові риси дисертантає 
 Науковий керівник (консультант) відзначив, що робота відповідає чинним 
вимогам до кандидатських (докторських) дисертацій. 
          У своїх виступах рецензенти __________________________________ 

                                                     (науковий ступінь, вчене звання, ініціали, прізвище) 
відмітили __________________ (письмові відзиви додаються). 

Рецензенти зазначили, що дисертаційна робота відповідає вимогам 
“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника” і рекомендували роботу до захисту у 
спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) 
наук зі спеціальності ________________________________. 

В обговоренні взяли участь _____________________________________ 
                                                        (науковий ступінь, вчене звання, ініціали, прізвище) 
У виступах була висвітлена актуальність, наукова новизна, теоретична та 

практична значимість результатів дисертаційного дослідження, а також 
висловлені рекомендації щодо подальшого їх використання у практичній 
діяльності. Зазначено, що представлена дисертація відповідає чинним вимогам  
до кандидатських (докторських) дисертацій і може бути рекомендована для 
захисту. 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Рекомендувати до захисту спеціалізованій вченій раді _________ 
кандидатську (докторську) дисертаційну роботу  
_____________  “________________________________________”        
         (П.І.П)                                             (тема дисертації) 
зі спеціальності ____________________________________. 

2. Затвердити висновок міжкафедрального семінару про дисертацію 
___________  “____________________________”  
     (П.І.П)                          (тема дисертації)     
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ВИСНОВОК 

міжкафедрального наукового семінару Житомирського 
національного агроекологічного університету про 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
(доктора) наук  
 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: ________________________________________________________ 
(назва теми) 

за спеціальністю ______________________________ 
 

Актуальність теми та її зв’язок із планами науково-дослідних робіт. 
Коротко і переконливо викладається актуальність завдання.  
 Зв’язок теми дослідження з планами науково-дослідних робіт. 
Наводиться перелік повних назв виконаних науково-дослідних робіт із 
номерами їх державної реєстрації, які містять результати дослідження 
автора. Слід відзначити роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт. 

Якщо виконана наукова робота була складовою частиною якоїсь 
державної або галузевої наукової програми, то це треба обов’язково 
зазначити, тобто навести шифр і назву програми. 

Конкретна особиста участь автора в одержанні результатів. 
Наприклад, теоретичні положення, висновки та наукові результати 
дослідження, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. 

Ступінь обґрунтованості запропонованих здобувачем положень, 
висновків та рекомендацій. Наприклад, положення, висновки та 
рекомендації, отримані автором у процесі дослідження, належним чином 
аргументовані та науково обґрунтовані. Достовірність, сформульованих у 
дисертації наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується їх 
науковим обґрунтуванням, яке базується на критичному осмисленні здобутків 
вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі ______________; застосуванням 
системного підходу, відповідністю використаних наукових методів завданням, 
поставленим в ході дослідження, структурованістю та логічною 
послідовністю етапів дослідження, значним обсягом опрацьованих джерел, 
змістовною інформаційною базою, яка включає законодавчі акти Верховної 
Ради України, Укази Президента України, офіційні статистичні дані, 
аналітичні дані __________, матеріали періодичних видань та монографічні 
наукові результати вітчизняних і зарубіжних вчених за тематикою виконаної 
роботи, Інтернет-ресурси.  

Основні результати дослідження, ступінь їх наукової новизни та 
значущості. 

Отримані в процесі дослідження наукові результати в сукупності 
дозволили розв’язати важливе науково-прикладне завдання – 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________.  
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Основні положення, що визначають наукову новизну дисертаційної 
роботи:  

вперше: 
……………………………………………………………. 
удосконалено: 
…………………………………………………………….. 
дістали подальший розвиток: 
………………………………………………………………. 
Кожне одержане нове наукове положення формулюється конкретно і 

чітко у вигляді наукового результату, при цьому обов’язково підкреслюється, у 
чому саме полягає новизна порівняно з раніше відомими науковими 
результатами. 

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних 
(практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, методик, схем, 
алгоритмів тощо. Слід завжди розмежовувати одержані нові наукові 
положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного 
доробку здобувача. 

Новим науковим положенням, наприклад, може бути розкрита природа 
явища, закономірність, встановлена особливість, механізм, аналітична або 
статистична залежність, розроблена модель тощо. 

Наукове значення роботи викладають так, щоб показати роль 
одержаних нових наукових положень у розвитку того чи іншого наукового 
напряму. 

Практичне значення роботи повинно чітко і конкретно відповідати на 
запитання, що дає виконана робота для практики (нові підходи, способи, 
форми, механізми, методи тощо). У висновку наводяться відомості щодо 
впровадження наукових та прикладних результатів роботи. Відзначається, у 
чому і як виявилося це використання, де і коли, що при цьому отримано в 
економічній,  соціальній та екологічних сферах.  

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 
особистий внесок у них автора. Зазначається ступінь (повнота) висвітлення 
основних результатів дослідження у публікаціях автора, загальна кількість 
публікацій по темі дисертації, у т.ч. у фахових виданнях, особистий внесок 
дисертанта в підготовку публікацій у співавторстві.  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні, методичні та 
практичні положення дисертаційної роботи доповідалися на __ міжнародних і 
всеукраїнських … науково-практичних конференціях: 
__________________________________________________________________ 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертаційна 
робота____________________________________________________________ 
написана грамотно, стиль викладу матеріалів досліджень, наукових положень, 
висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття. 
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Загальний висновок: 
Враховуючи вищенаведене, міжкафедральний семінар Житомирського 

національного агроекологічного університету рекомендує кандидатську 
(докторську) дисертаційну роботу _________  “_________________” 

                                                                (П.І.П)            (тема дисертації) 
зі спеціальності __________________ до захисту на спеціалізованій вченій раді 
__________________________. 
 

Головуючий(а) на засіданні міжкафедрального 
наукового семінару  
(посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

 
 
 

 
Секретар міжкафедрального наукового 
семінару  

 

 
 

 
____ ______________ 201__ року 

 


