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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗБІРНИКУ „ВІСНИК ДАЕУ” – 10 РОКІВ 

Науково-дослідна робота в аграрному ВНЗ, тим паче екологічного 
спрямування, є невід’ємною частиною навчального процесу і покликана 
формувати всебічно розвинутого, екологічно освіченого спеціаліста, здатного 
вирішувати конкретні завдання в галузі АПК. Безумовною вимогою сьогодення 
є комплексне  поєднання освітянської і наукової діяльності у вузах. 

Носієм та джерелом знань у будь-якій  науково-дослідній установі чи 
вищому навчальному закладі  вважається і їх наукове видання. У сучасних 
умовах жоден вищий навчальний заклад не почуває себе  на освітянському 
просторі впевнено, якщо він не має власного наукового фахового видання, 
атестованого ВАК України. 

У цьому році виповнилося 10 років з дня заснування Вісника ДВНЗ 
„Державний агроекологічний університет” (Вісник ДАЕУ). За 10-річний 
період свого існування він дійсно став важливою ланкою процесу 
підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті, що значною мірою 
впливає на якість наукових досліджень. Вісник ДАЕУ засновано 12 березня 
1998 р. (свідоцтво про державну реєстрацію № 149 від 16.10.1998 р). 
Перша редакційна  колегія Вісника Державної агроекологічної академії 
України (на той час таку назву носив університет) складалася із 13 осіб: 

В.П. Славов (головний редактор), П.В. Литвак (заступник головного 

редактора), І.М. Євтушок (відповідальний секретар), М.Й. Долгілевич, 

В.Г. Куян, Л.В. Лось, М.С. Пелехатий, В.М. Положенець, Б.С. Пристер, 

Г.І. Прищак, М.П. Поліщук, Ю.І. Савченко.  

Значне місце серед матеріалів, що публікуються у збірнику, відводитися 
екологічному спрямуванню, оскільки це і є першочерговим завданням нашого 
видання і вузу в цілому. 

Склад редакційної колегії другого випуску збірника за 1998 рік був 
розширений до 28 чол. Очолив її ректор університету А.С. Малиновський. У 
„Віснику” продовжується публікація статей екологічного напрямку.  

Ключові проблеми наукового, навчального та виховного процесу і в 
цілому завдання ВНЗ – шляхи їх вирішення наразі та у перспективі завжди 
були відображені на перших сторінках нашого збірника у статтях ректора 
університету А.С. Малиновського. Його бачення проблем і їх вирішення в 
екологічній освіті, сільськогосподарському виробництві як фахівця і 
людини з великим виробничим та науковим досвідом завжди співпадали з 
позицією вищої, у т.ч. і аграрної освіти. Він своєю працею і своїм вмінням 
вирішувати проблеми в колективі, галузі і більш ширших колах спонукав і 
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продовжує спонукати на велику натхненну працю весь колектив у 
функціонуванні нашого наукового видання. 

Авторитет нашого збірника ще більше зріс завдяки публікаціям в 
ньому відомих зарубіжних вчених Польщі, Росії і вітчизняних. Так, 
регулярно публікуються вчені Національного аграрного університету – 
д. с.-г. н. Ібатулін І.І., д. в. н. Хомич В.Т., д. с.-г. н. Гойчук А.Ф., д. е. н. 
Гойчук О.І., к. е. н. Бабієнко М.Ф.; часто друкують свої матеріали науковці 
Інституту мікробіології і вірусології НАНУ, зокрема д. б. н. Гвоздяк Р.І. та 
к. б. н. Пасічник Л.А.; з Харківського національного аграрного 
університету – д. с.-г. н. Мирось В.В., к. с.-г. н. Бабарика І.Г. та ін.; з 
Інституту агроекології та біотехнології УАНН – д. с.-г. н. Макаренко Н.А.; 
з Вінницького державного аграрного університету – д. с.-г. н. Польовий 
Л.В. та ін. Неодноразово друкувались науковці з Білоцерківського 
державного аграрного університету, Львівського державного аграрного 
університету, Подільського аграрно-технічного університету та з інших 
вузів і установ. 

Реалії сучасної науково-технічної політики України, а також специфіка 
регіону сприяють формуванню кола проблем, над вирішенням яких працюють 
вчені-аграрії з біологічних, ветеринарних, економічних, сільськогосподарських 
наук. Все це знаходить своє відображення у випусках збірника, які окреслюють 
найбільш важливі питання становлення і розвитку агроекологічної науки та 
практики. Це зокрема: 

 агроекологічний та радіаційний моніторинг у системі “грунт–рослина–
тварина” в умовах радіоактивного забруднення  внаслідок аварії на ЧАЕС 
Полісся України та наукові основи реабілітації постраждалих територій;  

 наукове обґрунтування ведення сільськогосподарського виробництва в цих 
регіонах;  

 розробка та впровадження агроекологічно доцільних і  ресурсоощадливих 
технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва;  

 аналіз ефективності радіологічних контрзаходів, проведених на 
радіоактивно забруднених територіях, їх економічна оцінка;  

 розробка та обґрунтування стратегічних напрямів і пріоритетів 
пореформеного розвитку аграрного сектора північно-західного регіону 
України; 

 наукові основи використання нетрадиційних та відновлювальних джерел 
енергії. 
За 10-річний період в університеті створено вагомий науково-технічний 

потенціал. Наукові дослідження проводяться за пріоритетними напрямами 
розвитку сільського господарства, а їх результати  відомі не  лише  в Україні, а й  
за її межами. 

Сьогодні у редакційній колегії Вісника – 29 вчених, серед яких 28 докторів 
наук, які представляють 5 галузей – сільськогосподарську, ветеринарну, 
технічну, економічну і біологічну. Близько 60 % членів редколегії – це науково-
педагогічні працівники університету. Наявність Інтернету і електронної почти 
дає можливість активно залучати до рецензування статей, поданих до публікації,  
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провідних докторів наук з інших  навчальних закладів та науково-дослідних 
установ, що, безумовно, сприяє якості публікацій. Збірник виходить двічі на рік. 

Найбільш вагомою рубрикою збірника є “Агроекологія та радіо-
екологія”, в ній публікується найбільше статей, які висвітлюють шляхи та 
способи одержання високоякісної продукції рослинництва і тваринництва 
за різних ґрунтових та кліматичних умов. Дослідження вчених розкри-
вають проблеми сучасного екологічного стану навколишнього середовища 
і шляхи виходу зі складної ще й економічної ситуації в агрономії, зоотехнії 
та ветеринарії в умовах радіоактивного забруднення земель.  

Вагомий вклад у вивчення екологічного стану грунтів та його покращання 
внесли своїми дослідженнями і публікаціями доктори с.-г. наук, професори 

Надточій П.П., Смаглій О.Ф., Стрельченко В.П. і Долгілевич М.Й.. 

Щодо різнобічних питань рослинницької галузі, які розкриваються в 
збірнику, значну вагу мають публікації відомого вченого в нашїй області і 
за її межами заслуженого працівника сільського господарства, лауреата 
премії ім. Л.П. Семиренка доктора сільськогосподарських наук, професора 
Куяна В.Г., кандидатів с.-г. наук: Лімонта А.С., Кривич Н.Я., Дідори В.Г., 
Рибака М.Ф. 

Окремі питання цієї галузі, та кормовиробництва зокрема, на сторінках 
збірника розкривають доктори сільськогосподарських наук Положенець 
В.М., Ковальов В.Б. та Мойсієнко В.В. У збірнику існують також й інші 
рубрики, а саме: „Біологія”, „Ветеринарія”, „Зооеколоія”, „Екологія лісу” та ін. 
Рубрику “Біологія” завжди супроводжували статті відомих вчених, докторів 

біологічних наук Литвака П.Б. і Стадниченко А.П. 

Великий внесок у формування збірника, зокрема рубрики “Ветери-
нарія”, та у розвиток окремих питань ветеринарії зробили вчені цієї галузі 
– доктори ветеринарних наук: Калиновський Г.М., Горальський Л.П., 
Галатюк О.Є. та Галат В.Ф. Регулярними публікаціями докторів сільсько-
господарських наук Пелехатого М.С., Савченка Ю.І., Бурлаки В.А. і 
кандидата сільськогосподарських наук Андрійчука В.Ф. відмічається 
рубрика “Зооекологія”.  

Важливе місце в збірнику займає рубрика “Механізація” і постійні 
публікації докторів технічних наук Лося Л.В., Грабара І.Г. та їх учнів. Вони 
заслуговують на увагу читачів широкого кола ближнього і дальнього 
зарубіжжя. 

Тривалий час відповідальним за розділ економіки, тобто рубрику 

“Економіка” був д.е.н. Поліщук М.П. Авторитетні публікації його та його 

учнів займали і займають чільне місце у становленні економічної 
сільськогосподарської науки в Україні. Основні питання мікро- та 
макроекономічних рівнів завжди були актуальними для сільськогоспо-
дарського виробництва, вони ґрунтовно досліджувалися і розкривалися в 
публікаціях відомого в широких колах економістів України доктора 
економічних наук Ходаківського Є.І. Наразі у рубриці „Економіка” щодо 
формування статей досить наполегливо, з великою відповідальністю 
працює д.е.н., професор В.В. Зіновчук. Його праці стосовно проблем 
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обслуговуючих кооперативів відомі і в далекому зарубіжжі серед кола 
вчених-економістів.  

Обов’язковою рубрикою є сторінка молодого вченого, де публікуються 
результати наукових досліджень аспірантів та пошукачів. 

В останні роки редколегія журналу значно посилила вимоги до статей, що 
подаються до публікації. Друкуються лише ті наукові матеріали, які 
відповідають сучасним вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України 
від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 

Прагнення вітчизняної освіти і науки інтегруватись у відповідні 
європейські структури потребує дотримання певних критеріїв як ознаки оцінки 
їх якісної діяльності, що стосується і наукових фахових видань [1]. Серед них є 
чотири основні, а саме: 
1. Видання визнають електронну та роздруковану форми подання інформації. 

Електронна форма видання повинна бути ідентичною з роздрукованою і 
розміщуватися в мережі Інтернет із дотриманням міжнародних критеріїв 
подання інформації. 

2. Реєстрація роздрукованої й електронної версій у національних центрах ISSN. 
3. Членство (реєстрація) видання в електронних базах даних, бібліотеках, біб-

ліотечних асоціаціях та в інших електронних науково-освітніх об’єднаннях. 
4. Внесення наукового видання до списку цитованих видань Інституту 

наукової інформації  (Inststute for  Scientific Information, США). 
Над вирішенням цих питань інтенсивно працює сьогодні редколегія 

науково-теоретичного збірника, адже дотримання зазначених критеріїв 
розширить коло потенційних користувачів і можливість зручного пошуку певної 
наукової інформації. 

Члени редколегії – справжні професіонали, люди творчі, талановиті, які 
вміють відстоювати наукову думку і свою точку зору.  

Неймовірно великий внесок у формування нашого видання “Вісник 
ДАЕУ” з перших днів його заснування зроблено і здійснюється далі 
колективом редакційно-видавничого відділу університету, який очолює 
к. т. н. Білоконь С.Ф. та висококваліфікованими фахівцями і відданими 
своїй справі: редактором Князєвою Л.В., макетувальником Осьмук О.П. та 
науковими редакторами – кандидатом філологічних наук Маліновсь-
ким Е.Ф., Гадзєвичем І.М. та Кабаченко О.Д. І за їхню працю редколегія 
збірника щиро вдячна.  

Від щирого серця вітаємо колектив редколегії та всіх читачів і дописувачів 
„Вісника ДАЕУ” з ювілеєм, бажаємо здоров’я і довголіття, творчої наснаги, 
нових ідей, сміливих проектів та наукового талану в усіх справах. 
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