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 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС

  ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ  СВЯТОМ –
ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Це свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею щодня долучаєть-
ся до найважливішої галузі економіки, яка є основою життя  держави та
добробуту її громадян. Завдяки  працьовитим рукам, мудрості,  досвідче-
ності сільських трударів живе наша українська нива.

Сьогодні стан сільського господарства, його успіхи і досягнення визна-
чають висококласні фахівці-аграрії.

Наш університет стараннями багатьох поколінь  професорів і викла-
дачів утвердився у статусі однієї із основних кузень кадрів для вітчизняно-
го аграрного сектору. Ми вирізняємося серед аграрних ВНЗ України висо-
ким рівнем якості освіти студентів і новітніми розробками науковців.

Наші випускники спроможні вирішувати виробничі завдання будь-якої
складності, а тому серед них багато керівників аграрної галузі, заслужених
працівників сільського господарства, успішних фермерів та очільників сільськогосподарських фірм і
підприємств.

З року в рік наш університет рухається вперед, розвиваючи інноваційний компонент у навчанні, модер-
нізуючи матеріальну та інтелектуальну базу і втілюючи свої здобутки в діяльність Навчально-науково-дос-
лідного центру, який нині демонструє високий рівень сільськогосподарського виробництва.

На сьогодні це багатогалузеве модельне господарство з виробництва і переробки сільськогосподарської
продукції, в якому проходять практичне навчання студенти і спеціалісти, ведеться науково-дослідна робота та
впроваджуються її результати. Тут працюють люди, які сповна пізнали справжню ціну і хліба, і тих продуктів,
якими наповнюється наш вітчизняний ринок.

В цей день хочеться відзначити самовіддану працю усього колективу ННДЦ, в результаті якої ми цього
року отримали урожай зернових понад 50 ц/га, повністю забезпечили кормами нашу тваринницьку галузь.

Ми вдячні овочівникам, які потурбувалися, щоб студентські їдальні були повністю забезпечені овочами на
зиму. Особисто хочу низько вклонитися кращим робітникам ННДЦ: механізаторам  О.Г. Захаренку, В.О.
Овсяніцькому, С.А. Чубу; водію О.В. Барицькому; різноробочій Л.К. Юрченко;  зав. ферми Т.П. Рибак;
техніку зі штучного осіменіння М.Г. Даниленко; доярці І.М. Майданович; телятниці М.В. Кузьменчук та
багатьом іншим.

Гідний внесок у наукове забезпечення діяльності ННДЦ зробили і наші науковці. Зокрема, це колективи
кафедр: технології кормів та годівлі с.-г. тварин – завідувач В.С. Бомко; виробництва продукції дрібного
тваринництва і птахівництва – завідувач П.М. Каркач; технології переробки продукції тваринництва та вироб-
ництва комбікормів – завідувач С.В. Мерзлов; акушерства та штучного осіменіння с.-г. тварин – завідувач
С.А. Власенко; хірургії – завідувач М.В. Рубленко; епізоотології та інфекційних хвороб – завідувач
Л.Є. Корнієнко; терапії та клінічної діагностики – в.о.завідувача В.І. Головаха; рослинництва – завідувач
В.С. Хахула; генетики, селекції та насінництва – завідувач С.П. Васильківський; садово-паркового господар-
ства – завідувач В.М. Черняк. Наукові працівники цих кафедр надавали найбільшу практичну допомогу в усіх
галузях діяльності ННДЦ, вони не шкодували ані сил, ані часу, ніколи не зважали чи то вихідний, чи святковий
день, ранок чи ніч, дощ чи сніг -  у будь-яку годину вони поспішали на допомогу. І за це їм щира вдячність.

Окремо хочу подякувати всім студентам, які обрали почесну професію хлібороба, і вже зараз, проходячи
виробничу практику в аграрних господарствах, роблять свій посильний внесок у загальнодержавний хлібо-
робський коровай.

День працівників сільського господарства  увінчує напружений, сповнений одвічними селянськими кло-
потами хліборобський рік.

Тож нехай рясно колосяться наші ниви, хай будуть благословенні дороги, які ведуть до оновлення нашого
багатостраждального села. Низький уклін всім, хто має честь належати до святого хліборобського роду.

Прийміть мої найщиріші поздоровлення зі святом та слова вдячності всім за щоденну працю в ім’я розвит-
ку села,  гідного життя українського народу.

Щастя, здоров’я, добра, широкої осяйної дороги до процвітання нашої рідної України!

Ректор, чл.-кор. НААНУ А.С. Даниленко

Я переконаний, що це - одне з найваж-
ливіших свят України! Це визнання дер-
жавою звитяжної хліборобської праці на
благо нашої країни, це хвала мозолястим
рукам селян, які знають справжню ціну
хлібу!

Аграрний сектор економіки тому й
іменується базовим, що разом з іншими
складає основу життя держави та добро-
буту її громадян. Сільське господарство

в Україні - одна з основних галузей економіки, що дає змогу забезпечити
стабільність та впевненість у майбутньому держави. Саме в аграрній галузі
формується вагома частка валового внутрішнього продукту. Наш агросек-
тор спроможний гарантувати продовольчу безпеку держави та завдяки
використанню потужних природно-кліматичних особливостей забезпечити
значний потенціал економічного зростання і зайняти одну з провідних позицій
на світових ринках. Вже на сьогодні Україна - одна із перших на світовому
зерновому ринку, ринку олії та олійних культур.

Досягнення таких результатів безперечно можливе лише за умови
ефективного розвитку аграрної освіти і науки, які забезпечують висококва-
ліфікованими кадрами аграрний сектор економіки, врахування у державній
політиці світових тенденцій розвитку кадрових питань, які б відображали
сучасний рівень управлінської науки та практики.

Приєднання України до Болонського процесу і вступ до СОТ диктують
нові вимоги до підготовки кадрового потенціалу всіх рівнів. Перехід на сучасні
технології ведення господарської діяльності суб’єктами аграрного бізнесу
потребує підвищених вимог до їх кадрового забезпечення. Робота на сучасній
техніці (здебільшого іноземного виробництва), дотримання інтенсивних техно-
логій вирощування продукції рослинництва і тваринництва ставлять нові ви-
моги до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах аграрного спряму-
вання та підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів аграрного профілю.

Ми вступили на шлях реформування аграрної освіти і науки, яке відбу-
вається в межах реформи сільського господарства. При цьому не втрачаєть-
ся тісний зв’язок освіти, науки і виробництва, що забезпечує якісну практичну
підготовку фахівця-аграрія.

Хочу зазначити, що тільки спільними зусиллями, об’єднавши освіту,
науку та бізнес, ми зможемо вивести нашу країну на відповідний рівень,
де вона матиме можливість перетворитися на потужного конкурента на
світових ринках.

Вищі навчальні заклади Мінагрополітики України успішно виконують
всі поставлені завдання, реалізують велику соціальну місію в розвитку
сільських територій та піднесення іміджу професії аграрія.

У цей день щиро дякую Вам за віддану любов до української землі.
Бажаю втілення в життя Ваших планів, задумів та сподівань на благо розквіту
України та піднесення добробуту українців.

Міцного здоров’я Вам та Вашим родинам, щастя та злагоди в кожну домівку!

Міністр аграрної політики  та  продовольства України  М.В.  Присяжнюк

24-26 жовтня в рамках проекту
PARCECO в Білоцерківському національно-
му аграрному університеті відбувся семінар
«Поєднання французького досвіду та
вітчизняної практики регулювання еконо-
мічних відносин в агропродоволь-
чому виробництві», організато-
рами якого виступили  Науково-
методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних
закладів“Агроосвіта”, Діжон-
ська вища школа агрономії, еко-
логії та харчових технологій та
Білоцерківський національний
аграрний університет.

Учасників семінару привіта-
ла І.М. Синявська, директор
Науково-методичного центру
інформаційно-аналітичного забез-
печення діяльності вищих на-
вчальних закладів “Агроосвіта”.

З вітальним словом до гостей
звернувся ректор університету А.С. Дани-
ленко, який підкреслив, що на сьогодні, як
ніколи, аграрний сектор потребує  нового
підходу до вирішення його проблем.  Тому
вивчення досвіду передових країн світу та
впровадження його у вітчизняну практику
убезпечить нас від труднощів і помилок на
шляху реформування аграрного сектору.

Директор Навчально-наукового інститу-
ту бізнесу, завідувач кафедри фінансів і

кредиту О.М. Варченко у своєму виступі
зазначила, що французький досвід отримав
гідну оцінку та увагу українських аграріїв.

Семінар порушує надзвичайно важливу
проблему вітчизняних аграрних
товаровиробників. Реальний стан речей
засмучує, адже нині в Україні все ще
фактично відсутня обґрунтована дер-
жавна аграрна політика. О.М. Варчен-
ко подякувала  французьким партнерам,
які  відгукнулися на наші проблеми і
нині  готові поділитися своїм досвідом та
сприяти запровадженню його в  українське
виробництво.

Представник посольства Франції в Ук-
раїні, радник при Міністерстві аграрної
політики та продовольства України Арні
Барнабо, вітаючи учасників семінару, наго-
лосив на зміцненні співпраці між французь-
кими та українськими аграріями та побажав
плідної роботи в рамках проекту PARCECO.

У презентації української сторони вис-
тупили відомі вітчизняні економісти: завіду-
вач відділення ціноутворення, інфраструк-
тури ринку та розвитку наукових інновацій

ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААНУ
О.М. Шпичак;  зав. відділу форм і методів
господарювання в агропродовольчому

комплексі ДУ “Інститут економіки та прогно-
зування НАН України” О.В. Шубравська;
головний науковий співробітник цього ж
інституту Л.В. Молдаван, які всебічно висві-
тлили нагальні проблеми аграрного сектору.

На презентації французької сторони вис-
тупили викладачі  Діжонської вищої школи
агрономії, екології та харчових технологій
Жан-П’єр Буанон і Паскаль Пьєре; генераль-
ний секретар служби контролю за цінами та
маржами на харчові продукти Міністерства
сільського господарства та продовольства
Франції Філіп Бойєр; директор підприємства

«ENIL BIO» Себастьєн
Рустель;  виробник цибулі та
керівник профспілки регіону
Кот д’Ор  Паскаль Бомонт.

На семінарі відбулося
обговорення вітчизняного і
французького досвідів веден-
ня сільського господарства.
Своїми досягненнями та перс-
пективами розвитку поділився
голова фермерського госпо-
дарства “Лад” А.В. Ляшенко.

Важливо, що на семінарі
була почута думка і виробнич-
ників, і науковців. А це розши-
рить бачення проблем і перс-
пектив їх  вирішення, дозволить

науковцям розробити конкретні напрями
розвитку сільського господарства в Україні.

Наш кор.

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД – У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТСТВО!
Щиро вітаю вас з нашим професійним
святом – Днем працівників сільського

господарства!
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Я не вернусь до тебе вже ніколи,
Мені назад немає вороття.
І зруйнувалися усі мої дороги,
І розділили все моє життя.

Не озирнусь в минуле за тобою.
В життя нові дороги поведуть.
Я розчинюся в натовпі людському,
І ти віднині назавжди мене забудь.

Пробач, на жаль, ми різні два світи.
І не шукай мене, я прошу дуже.
Живи, будь з іншою щасливим ти,
Тепер уже без мене, любий друже.

Інна Ткаченко, студентка 1 курсу
2 групи СПГ

Відбулися змагання на Кубок ректо-
ра з міні-футболу серед факультетів
університету. Всі ігри Кубку проходи-
ли в безкомпромісній боротьбі.

За результатами ігор І місце посіла
команда агрономічного факультету, яка
у фіналі перемогла команду БТФ з ра-
хунком 3:0. Команда БТФ на ІІ місці. В
матчі за ІІІ місце зустрічалися команди
економічного та  екологічного факуль-
тетів, в якому перемогу отримали сту-
денти економічного факультету з рахун-
ком 6:3. Екологічний факультет на ІV,
ФВМ – на V місці.

У цих змаганнях добре себе прояви-
ли студенти Маноха Є., Сербін Д. (агро-
номічний ф-т); Коваленко О., Бондар Р.
(БТФ); Яковенко Я., Дунда Є. (екологіч-
ний ф-т).

Дуже приємно було бачити на зма-
ганнях деканів БТФ, ФВМ,  економічно-
го, агрономічного факультетів, які своєю
присутністю надихали студентів на
спортивні досягнення.

В.В. Кожура, асистент
 каф. фізвиховання

   Кубок ректора
з міні-футболу серед

факультетів
Нещодавно  студенти 2 групи 2 курсу факультету

ветеринарної медицини провели екскурсійну поїздку
до міста Києва, де відвідали Національний науково-при-
родничий музей НАН України.

За час існування музейний комплекс став широ-
ковідомим та популярним не лише в Україні, але й
далеко за її межами, його занесено до міжнародних
довідників. Музей відіграє помітну роль у форму-
ванні сучасних уявлень про природу, про відносини
людини з навколишнім середовищем, у пропаганді
охорони та раціонального використання природних
ресурсів, естетичному вихованні молоді. Окрім про-
паганди наукових знань, тут проводять  велику дос-
лідницьку роботу,завдяки чому він став одним з най-
більших центрів музейної справи, безперечним над-
банням та гордістю України, одним з найбільших нау-
ково-природничих музеїв світу.

Особливе захоплення у нас викликали експозиції музеїв Історії геологічного розвитку території Ук-
раїни,  Археологічного,  Палеонтологічного,  Зоологічного та Ботанічного, де ми мали можливість ознай-
омитися з етапами розвитку рослинних та тваринних організмів, пізнання яких сприяє встановленню
геологічного віку, кореляції земних шарів, розробці питань палеогеографії, палеокліматології, антропо-
логії тощо. Також неабияку зацікавленість у студентів викликали будівлі кроманьйонців, які  споруджені
з кісток мамонта і знайдені на Черкащині біля села Межиріч та на Чернігівщині біля Мізина. В зоологічно-
му музеї розміщена велика експозиція безхребетних, різноманітних комах, тварин, птахів, риб.

Цікавою виявилася експозиція Ботанічного музею, яка представлена в п’яти великих залах та проілюст-
рована 4000 експонатів, 550 фотографіями, 1000 кольоровими схемами, малюнками, картами ареалів тощо.
Ми були в захваті від панорамно-об’ємних діорам, в яких відображено ландшафтні картини рослинності.

Екскурсія надзвичайно сподобалася студентам, поглибила та розширила їхні знання щодо  вивчення
середовища,  в якому ми всі мешкаємо.

В.І. Хоменко, студент 2 курсу ФВМ; В.І. Джміль, доцент, наставник групи

Поглиблюємо своє пізнання світу

Сьогодні проблема працевлаштування
випускників ВНЗ набула загальнодер-
жавного значення. Стан соціально-

економічного середовища в Україні протягом
останніх років докорінно змінила перспективу
забезпечення випускників першим робочим
місцем. А тому державними органами напра-
цьована база нормативної документації, яка
спрямована на забезпечення ефективної реалі-
зації права випускників на роботу за фахом.

Наш університет постійно працює над
підвищенням гарантії працевлаштування наших
випускників. На виконання розпорядження Ка-
бінету Міністрів України № 1726-р від 27 сер-
пня 2010 р. «Про підвищення рівня праце-
влаштування випускників вищих навчальних
закладів» в університеті  у 2011 році створено
відділ сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників. Основною метою діяльності
відділу є сприяння забезпеченню випускників
першим робочим місцем за фахом, моніторинг
їх прибуття на підприємство та  надання моло-
дим фахівцям необхідної допомоги протягом
трьох років після закінчення університету.

З питань працевлаштування випускників
відділ плідно співпрацює із провідними агро-
промисловими компаніями України, а саме ТОВ
«Сингента», ПАТ «Миронівський хлібопро-
дукт», Агрохолдинг «Мрія», ТОВ «Монсато
Україна», ТОВ «Кернер-Трейд».

Відділом проводиться постійний контроль
за укладанням  тристоронніх угод зі студента-
ми, які навчаються на державному бюджеті та
мають цільові направлення.

У 2012 році із 325 випускників освітньо-
кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та
«Магістр», що навчалися за державним замов-
ленням,  296 студентів отримали направлення
на роботу, а 29 випускникам надана можливість
самостійного працевлаштування.

З метою підготовки випускників до виходу
на ринок праці та відповідно до  розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України № 1726-р від 27
серпня 2010 року ”Про підвищення рівня пра-
цевлаштування випускників вищих навчальних
закладів“ у варіаційну частину навчальних
планів усіх спеціальностей введено дисципліну
”Чинники успішного працевлаштування за фа-
хом“, яку буде читати ректор університету, чл.-
кор. А.С. Даниленко.

Зважаючи на те, що більшість майбутніх
випускників не знають своїх прав щодо пра-
цевлаштування після закінчення університету,
у пропонованій статті ми знайомимо вас з ви-
тягами із державних документів, які висвітлю-
ють найсуттєвіші питання реалізації випускни-
ками свого права на роботу за отриманим в
університеті фахом.

Випускники нашого університету, які навча-
лися за кошти державного бюджету, яким при-
своєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою
певного освітньо-кваліфікаційного рівня, пра-
цевлаштовуються на підставі направлення на ро-
боту, оформленого відповідно до угоди, укла-
деної між замовником, ректором університету
та випускником (ст. 56 Закону України “Про
вищу освіту”).

Студенти, які навчалися за кошти
Державного бюджету, після отримання ними
відповідної кваліфікації повинні відпрацювати за
призначенням не менше трьох років (п. 6 По-
рядку працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійсню-
валася за державним замовленням, затверджено-
го Постановою КМУ № 992 від 22.08.1996 р.).

Звертаємо увагу, що особи, які навчалися за
кошти Держбюджету України і поступили до
університету на І курс за цільовими направлен-
нями (для молоді з сільської місцевості), для ви-
рішення питання працевлаштування подають лист
– відношення на ім’я ректора від керівника орга-
нізації, з якою була укладена угода, про спро-
можність їх працевлаштування із зазначенням по-
сади, заробітної платні, забезпечення житлом.

Якщо після закінчення ІV курсу питання про-
довження навчання з організацією, з якою була
укладена угода на першому курсі, не погодже-
не, то за умови працевлаштування у зазначеній
вище організації укладається тристороння уго-
да про працевлаштування фахівця з повною ви-
щою освітою.

Розірвання угоди з ініціативи замовника
(організації) допускається у разі:

1. Неможливості надання випускникові ро-
боти за спеціальністю у зв’язку з його станом
здоров’я відповідно до медичного висновку або
висновку медико-соціальної експертної комісії.

2. Банкрутство замовника (п. 10 Порядку
працевлаштування випускників вищих навчаль-
них закладів, підготовка яких здійснювалася за
державним замовленням, затвердженого Поста-
новою КМУ № 992 від 22.08.996 р.). У разі,
якщо організація ліквідована чи знаходиться на
стадії банкрутства  випускникові необхідно при-
нести лист від голови ліквідаційної комісії або
копію постанови господарського суду про бан-
крутство. Якщо випускник не може знайти
організацію, з якою була укладена угода, йому
необхідно звернутися в територіальні органи

статистики за інформацією про державну реє-
страцію та місце знаходження організації.

У разі, якщо організація дала випускникові
офіційну відмову у працевлаштуванні, випуск-
ник укладає тристоронню угоду “замовник -
ректор - студент”, відповідно до якої буде офор-
млятися направлення на роботу.

Довідки про надання можливості само-
стійного працевлаштування за потреби можуть
отримати випускники, які віднесені до категорії:

1) якщо випускником є вагітна жінка, мати
або батько, які мають дитину до трьох років
(дитину до шести років, яка за медичними вис-
новком потребує догляду);

2) якщо батьки, чоловік (дружина) випуск-
ника є інвалідом 1 або 2 групи;

3) встановлення інвалідності 1 або 2 гру-
пи, внаслідок чого випускник не може виїхати
на роботу за призначенням;

4) проходження чоловіком (дружиною)
військової служби (крім строкової), в тому числі
за контрактом, на посадах рядового, сержан-
тського й старшинського складу, прапорщиків,
мічманів та офіцерів у Збройних Силах, На-
ціональній гвардії, Державній прикордонній
службі, Службі безпеки, а також інших військо-
вих формуваннях, створених відповідно до за-
конодавства України, та служби в органах
внутрішніх справ поза місцем розташування
замовника;

5) недосягнення згоди з одним із замов-
ників випускників щодо місця роботи подруж-
жя, якщо умови угод про навчання, укладених
до шлюбу чоловіком і дружиною, не передба-
чають направлення їх до одного й того ж насе-
леного пункту (один з подружжя має право ро-
зірвати договір в односторонньому порядку)
(п. 9 Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державним замовленням, зат-
вердженого Постановою КМУ № 992 від
22.08.996 р.).

Звертаємо  увагу на те, що випускники, які
поступали до університету за угодами і мають
зазначені вище пільги, мають бути працевлаш-
товані в організації відповідно до укладених
угод і відпрацювати за призначенням три роки.

Якщо випускник був призваний на строко-
ву військову службу до Збройних Сил України,
то після її закінчення він зобов’язаний поверну-
тися на роботу за призначенням (п. 11 Порядку

Працевлаштування  випускників –
державна  справа

Куточок лірики

працевлаштування випускників вищих навчаль-
них закладів, підготовка яких здійснювалася за
державним замовленням, затвердженого Поста-
новою КМУ № 992 від 22.08.1996 р.).

Якщо випускник вищого навчального закла-
ду навчався за кошти юридичної особи, його
працевлаштування здійснюється відповідно до
укладеної між ними угоди (ст. 56 Закону Украї-
ни “Про вищу освіту”).

Випускники, які закінчили університет за
рахунок власних коштів, обирають собі місце
роботи за особистим бажанням (п. 2 Указу Пре-
зидента України № 77/96 від 23.01.1996 р. “Про
заходи щодо реформування системи підготовки
спеціалістів та працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів”).

Перебування жінки у відпустці після закін-
чення вищого навчального закладу в зв’язку з
вагітністю, пологами, доглядом за дитиною, до
досягнення нею трирічного віку, зараховується
до терміну роботи за призначенням (п. 12 По-
рядку працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійсню-
валася за державним замовленням, затверджено-
го Постановою КМУ № 992 від 22.08.1996 р.).

У разі неприбуття молодого фахівця за на-
правленням або відмови без поважної причини
приступити до роботи за призначенням,
звільнення його з ініціативи адміністрації за по-
рушення трудової дисципліни, звільнення за влас-
ним бажанням протягом трьох років, випуск-
ник зобов’язаний відшкодувати у встановлено-
му порядку до державного бюджету вартість на-
вчання та компенсувати замовникові всі витрати
(п. 14 Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державним замовленням, зат-
вердженого Постановою КМУ № 992 від
22.08.1996 р., п.2.9. Порядку працевлаштуван-
ня випускників аграрних вищих навчальних зак-
ладів, підготовка яких здійснюється за держав-
ним замовленням з урахуванням специфіки га-
лузі,затвердженого Наказом МАПУ N 248
від.06.06.2005 р.).

Якщо молодому спеціалісту було відмовле-
но у працевлаштуванні після прибуття до місця
призначення, він може звернутися до Держав-
ної служби зайнятості за місцем постійного про-
живання. Звертаючись до Державної служби зай-
нятості, випускник повинен представити направ-
лення на роботу та скріплену печаткою довідку
від замовника про відмову у працевлаштуванні
(п.21 Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державним замовленням, зат-
вердженого Постановою КМУ № 992 від
22.08.1996 р.).

Ознайомивши вас з найбільш важливими ви-
тягами із документів, що регламентують пра-
цевлаштування випускників, хотілося б додати
наступне. Сьогодні, як і у всі часи, роботодавці
найвище цінують успішних випускників, котрі
мають високий професійний рівень. А отже сту-
дентам, які мають міцні теоретичні знання,
підкріплені добрими практичними навичками,
завжди буде гарантована успішна професійна
кар’єра.

В.П. Новак, перший проректор
В.А. Ліскович, керівник відділу сприяння

працевлаштуванню студентів і випускників


