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Ці довгоочікувані свята наповнені світлом
радості, душевного тепла і надії. Всі ми не перестаємо

вірити в чудодійну силу Новорічної
ночі і Святого вечора, яких ще з дитин-

ства кожен з нас чекав з хвилюванням і вірою у
здійснення всіх бажань.

У новому році кожен з нас ставить перед со-
бою нові цілі, прагне нових звершень. Нові плани і пер-
с п е к - тиви накреслює і наш університет.

Проте, так традиційно склалося в нашому житті, що перш ніж
визначити цілі на майбутнє, ми озираємося на пройдений шлях, підводимо
підсумки року, що минає. Цей рік був насичений напруженою працею,
глибоким змістом та звершеннями.

Хочеться підкреслити, що здагоджена робота нашого згуртова-
ного, працелюбного колективу в 2012 році втілилася у реальні здо-
бутки. Рішенням Державної акредитаційної комісії  України від 6 лип-
ня 2012 року (протокол № 97) наш університет акредитовано за IV

рівнем акредитації.
Наше головне

завдання – це якісна
підготовка фахівців,
що визначено Президентом України в ос-
новних концептуальних засадах реформу-
вання сфери вищої освіти.

А тому викладачі університету
доклали всіх зусиль, щоб забезпечити
проведення навчального процесу на
належному рівні. І нам є чим гордити-
ся, адже серед наших студентів іменні
стипендіати Президента України, Вер-
ховної Ради, стипендії ім. М.О. По-
смітного, Голови Київської обласної
державної адміністрації, Білоцерківсь-
кого міського голови. Десять студентів
стали дипломантами ІІ етапу Всеукраї-

нської студентської олімпіади з восьми спеціальностей.
Важливим напрямом діяльності університету є науково-дослідна робота. У цьому році

науково-педагогічними працівниками виконано значний обсяг наукових досліджень, які втіли-
лись у захищених 3 докторських та 16 кандидатських дисертаціях.

З метою надання талановитій
студентській молоді можливості
самореалізації в науково-
дослідній роботі у листопаді-
грудні 2012 року в університеті
розпочато І тур Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських науко-
вих робіт з природничих і гума-
нітарних наук з десяти галузей.

Науковими колективами
університету укладено понад 20
договорів з господарствами
різних регіонів України,
отримано 17 патентів.

Велика робота проведена із
забезпечення навчального про-
цесу навчально-методичною,

науковою та довідковою літературою. Всього у звітно-
му році відредаговано та випущено 925 д.а., видано
27 збірників наукових праць (10 із них фахових), 18
підручників, навчальних посібників та довідників, 8
монографій, 10 наукових рекомендацій, 74 методичні
розробки, 17 збірників матеріалів наукових конфе-
ренцій, 1066 наукових статей, 563 студентські тези, 17
випусків газети «Університет».

Протягом року напружено працював Інститут після-
дипломного навчання керівників і спеціалістів
ветеринарної медицини, в якому підвищили кваліфіка-
цію 1276 осіб (102% до плану), у тому числі 181 викладач
ВНЗ I-IV рівнів акредитації.

У цьому році в університеті вперше запроваджена
військова підготовка студентів-офіцерів запасу.

Чимало зусиль у 2012 році вкладено в діяльність На-
вчально-науково-дослідного центру, який нині демонст-
рує високий рівень сільськогосподарського виробництва.

Завдяки самовідданій праці колективу ННДЦ ми цього року отримали урожай зернових
понад 50 ц/га, повністю забезпечили кормами нашу тваринницьку галузь. Слід відзначити, що

наукові працівники надавали практичну допомогу в усіх
галузях діяльності ННДЦ, не шкодуючи ані сил, ані часу.
За це їм щира вдячність.

З метою поліпшення генофонду поголів’я свиней за-
куплено 104 племінні свиноматки та реконструйовано
приміщення цеху відтворення свиней. Завершено мон-
таж обладнання для забезпечення мікроклімату у поло-
говому відділенні та у секції з відлучення поросят.

Важливим кроком в напрямі енергозбереження стало
переведення котелень корпусу № 8 і 9 на автономне
опалення з використанням твердого палива.

Перелік добрих справ і звер-
шень нашого колективу можна
продовжувати, адже ми дійсно
маємо вагомі здобутки у реалі-
зації накреслених планів. Проте
ще багато треба зробити в на-
ступному 2013 році. І я впевне-
ний, що для нашого сильного, ви-
сокопрофесійного колективу
немає завдань, які б ми не могли
виконати.

Враховуючи економічну ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні, ми ставимо перед
собою завдання – отримання додаткових коштів від освітньої та господарської діяльності,
покладаючи великі надії на розвиток ННДЦ. У 2013-2014 рр. маємо збільшити ще на 210
голів маточне поголів’я свиней та розпочати будівництво молочної ферми на 200 корів, де
будуть застосовуватися новітні технології, які використовуються нині у тваринництві.

За укладеною угодою з Національ-
ною асоціацією молочників та Асоціа-
цією свинарів України плануємо удос-
коналювати підготовку кадрів, впро-
ваджувати в ННДЦ сучасні технології
та наукові розробки, спільно проводи-
ти лабораторний контроль епізоотично-
го благополуччя. Це дасть можливість
нам розширити коло діяльності за госп-
договорами та відкрити нові напрями
підготовки фахівців, затребуваних на
ринку праці.

У планах на наступний рік відтво-
рення центру репродуктології свинар-
ства і великої рогатої худоби, що пла-
нується здійснити спільно з компанією
“Мінітюб” (Німеччина).

Ми плануємо посадити в ННДЦ сад
і розширити ягідні плантації до 2,5 га.

Я переконаний, що наступний рік стане новим кроком у напрямі підвищення
якості і конкурентоспроможності підготовки студентів, принесе реальні 
здобутки університету. Ми впевнено рухаємось вперед і ніщо не зупинить
нашого поступу.

Нехай у новому році здійсниться все те, про що ви давно мрієте. Бажаю,
щоб в новому році ви постійно відчували турботу з боку колег, тепло друзів і
любов близьких вам людей.

Щастя вам, міцного здоров’я, миру і злагоди, добробуту
і благополуччя вашим сім’ям!

Нехай осяйна різдвяна зоря  об’єднає усіх нас чистим світлом незгас-
них людських чеснот та цінностей!

Будьмо будівничими добрих справ на користь України!
З Новим роком!

З Різдвом Христовим!

 Ректор, член-кореспондент НААНУ, доктор економічних наук,
заслужений працівник сільського господарства України

 А.С. ДАНИЛЕНКО

З  Новим роком
та Різдвом Христовим!

Шановні студенти, колеги, співробітники!
З почуттям щирої любові і поваги вітаю вас та ваші родини

з нагоди Нового 2013 року та світлого свята Різдва Христового!

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

В 2012 р. запроваджено військову
підготовку студентів

1 вересня – День знань

Міжнародна  конференція

День поля на агрономічному факультеті

Свято квітів

Переможниці студентської спартакіади
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Наприкінці кожного року ми традиційно підводимо підсумки наукової діяльності
науково-педагогічних працівників і кафедр. Рейтингова оцінка дозволяє визначити
ефективність наукової роботи, внести в наукове середовище певний елемент змагаль-
ності та здорової конкуренції.

 Щоправда, аналіз рейтингової оцінки засвідчує, що упродовж багатьох років за перші
місця змагаються одні і ті ж кафедри. Водночас відстаючі кафедри навіть не намагаються
змінити щось на краще у своїй науковій роботі.

 Проаналізувавши цьогорічні показники, можна констатувати, що ми маємо певну
позитивну динаміку. Зокрема, у 2012 році  збільшилася кількість випущених монографій,
навчальних посібників та підручників, наукових рекомендацій, затверджених галузевими
департаментами, наукових статей, надрукованих у фахових виданнях.

Проте, говорячи про наукові статті, слід наголосити, що каменем спотикання для на-
ших науковців залишаються публікації в міжнародних виданнях. У 2012 році ми маємо
лише 19 таких публікацій. Розуміючи важливість цього показника для науковців, ми ще у
минулому році на сторінках нашої газети піднімали це питання. І виявилися далекоглядними.
У цьому році маємо наказ ДАК Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України, де
зазначається, що за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук має
бути не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України
та інших держав, із них не менше чотирьох – у виданнях іноземних держав або у виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз, а на здобуття наукового сту-
пеня кандидата наук – не менше п’яти публікацій, з яких не менше однієї статті - у виданнях
іноземних держав. І хоча дію цього наказу відтерміновано до вересня наступного року,
ми, якщо не загостримо сьогодні цього питання, то в наступному році отримаємо набагато
менше захистів, оскільки деякі здобувачі наукового ступеня доктора наук, на яких ми
покладали великі надії, у цьому році спромоглися лише на одну-дві публікації.

Хотілося б також наголосити, що результативність наукової діяльності визначається,
насамперед, затребуваністю виробництвом наукових   розробок учених університету і їх
спроможністю заробляти кошти. А тому призові місця в цьому році отримали кафедри,
які виконували госпдоговірну тематику. Зокрема, кафедра епізоотології на базі лабора-
торії лейкозів, використовуючи метод ІФА, виконала досліджень на суму 301160 грн, а
лабораторія новітніх методів  досліджень - на суму 350133 грн. Це підтверджує, що
практика цільового спрямування коштів на устаткування сучасним обладнанням науково-
дослідних лабораторій повністю себе виправдовує. І вже в цьому році 6 лабораторій
атестовано і підготовлено до атестації ще 6 – на ФВМ, БТФ та агрономічному факультеті.
Це в подальшому дасть нам можливість порушити клопотання перед Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України про відкриття нових напрямів підготовки фахівців та
розширити госпдоговірну тематику.

Разом з тим хочу наголосити, що завідувачі акредитованих лабораторій мають прояв-
ляти ініціативність та активно шукати шляхи до розширення переліку досліджень, до
широкого інформування можливих партнерів та замовників про можливості своїх лабора-
торій. Лише за такої умови ми зможемо  надавати сільськогосподарським виробникам
допомогу на сучасному науковому рівні.

Не можу обійти мовчанням ще один важливий напрям наукової діяльності, на якому і
на вченій раді, і на засідання керівництва постійно наголошує Анатолій Степанович. Це
захист докторських дисертацій. Дуже прикро, але ми маємо визнати той факт, що із 6
запланованих на цей рік захистів — відбулося лише 3. Ми не будемо миритися з такою
ситуацією, отож в новому році тут є над чим попрацювати і науковим консультантам, і,
насамперед, самим здобувачам.

У цьому році, як, до речі, і у попередньому, знову слід повернутися до питання
роботи наукових шкіл університету, які завжди були нашою гордістю. Але останнім часом
їх робота згасає. І хоча у минулому році ми наголошували на необхідності активізації
роботи наукових шкіл, послідовники не зробили ніяких кроків у цьому напрямі. А саме
наявність наукових шкіл та їх активна діяльність є тим показником, за яким ідентифікують
наш університет у наукових колах не лише України, а й за її межами.

Підсумовуючи викладене, хочу підкреслити, що рейтингова оцінка дозволяє кожному
викладачеві об’єктивно проаналізувати свою роботу у році, що минає, визначити вузькі місця
і недоопрацювання, і це дозволить, відповідно, спланувати свою роботу в 2013 році.

Наступний рік ставить перед нами нові завдання, які випливають з того, що ефективність
розвитку аграрного сектору України сьогодні багато в чому залежить від сучасного його
наукового забезпечення. А тому нам слід сфокусувати свою діяльність на пріоритетних
наукових напрямах, які забезпечать конкурентоспроможність аграрної сфери.

У наших силах домогтися, щоб новий рік став помітним кроком у розвитку універси-
тетської науки. Я впевнений, що наша спільна праця принесе вагомі здобутки.

Від щирого серця вітаю вас, шановні колеги, з Новим роком
і Різдвом Христовим!

Нехай новий рік пройде під знаком миру, любові та добрих справ!
Бажаю вам у наступному році плідної роботи, нових сміливих наукових ідей та

їх успішної реалізації!
Щастя та здоров’я у кожну оселю!

В.В. Сахнюк, проректор з наукової роботи, професор

УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА У 2012 РОЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

 Він фактично вступає в свої права деся-
того лютого 2013 року, а закінчиться трид-
цять першого січня
2014 року.

Змія – це мудрість,
терпіння, повільність,
тому найкраще робити
натиск  на освіту і
творчість, пошуки
відповідей на складні
питання. Наступний
2013 рік вимагає зваже-
них рішень.

Року Змії від-
повідають такі кольори,
як чорний, фіолетовий,
синій (блакитний) і зелений. Стихія – вода,
якій  властиві  рухливість, динамізм і
мінливість.

У рік Змії  слід заздалегідь усе планувати
і правильно оцінювати, перш ніж  щось ро-
бити. Потрібно стати набагато обережніши-
ми та обачнішими.

Змія не терпить шуму і зайвих рухів.
Тому зустрічати Новий 2013 рік астрологи
рекомендують в невеликому, тісному колі

***
Перше січня найкоротший день року!

Тільки встаєш вже темніє ...
***
Новий рік: - Треба подзвонити мамі,

сказати, де я. - Алло, мамо, де я?
***
Телефонний дослід, проведений вранці

1 січня,  дав наступні результати: 2% –
“Так?”; 3% – “Алло?”; 95% – складно було
відповісти.

***
Народна прикмета ... 1 січня в про-

дуктовий магазин ходять тільки діти ...
з записками ...

***
Зустрічаються два приятелі через

кілька днів після нового року.
- Ну, як зустрів Новий рік?
- Не знаю, ще не розповідали…

Новорічні
анекдоти

своєї родини або компанії. У це світле і доб-
ре свято треба повністю розслабитися і

відкинути всі тур-
боти і похмурі дум-
ки.

В одязі віддати
перевагу чорним і
темно-синім тонам.
Актуальний також і
зелений колір.
Жінки будуть
чарівні в сукнях,
що нагадують
зміїну, візерунчас-
ту шкіру. Чоловіки
внесуть  різно-

манітність у свій костюм за допомогою та-
ких же за фактурою і малюнком краваток.
Обов’язково поставте на середину стола
гілочку сосни, на сході вона символізує
довголіття. І, звичайно ж, повісьте на ялин-
ку талісман року – маленьку Змію: така
увага її улестить. На новорічному столі не-
хай буде все, як завжди. І не забудьте при
останніх хвилинах року, що минає, загада-
ти своє найзаповітніше бажання.

                                               Іван Франко

З Новим роком!

З Новим роком, браття милі,
В новім щасті, в новій силі

Радісно вітаю вас!
І бажаю, щоб в здоров’ї,

В мирі, з братньою любов’ю,
Відтепер ішов нам час.

Щирій праці Бог поможе!
Дай вам Боже все, що гоже!

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2012 рік 
 

КАФЕДРИ  
 Штатний  
 розпис 

  Відсоток 
захище-
ності 

  Загальна 
сума  

  балів 

  Середній бал 
за кадровим 
потенціалом 

 
Місце 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  (Захищеність – 91%) 
Рослинництва 9,5 100 11541 1214 1 
Землеробства, геодезії і метеорології 3,75 75 4442 1184 2 
Агрохімії та ґрунтознавства 5 100 5750 1150 3 
Захисту рослин 5 100 5249 1049 4 
Генетики, селекції і насінництва 7 100 7273 1039 5 
Лісівництва, ботаніки та фізіології рослин 5,25 100 4513 902 6 
Садово-паркового господарства 6,5 75 5405 831 7 
Механізації та електрифікації с.-г. виробництва 6 80 3900 650 8 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Захищеність –  95%) 
Органічної та біологічної хімії 5,6 100 6100 1089 1 
Технології кормів та годівлі с.-г. тварин 9,5 89 8740 920 2 
Технології виробництва молока і м’яса 10 90 8361 836 3 
Технології пер. прод. тв-ва та вир-ва комб-мів 6,8 100 5467 804 4 
Розведення і генетики с.-г. тварин 7,3 100 5647 773 5 
Гігієни тварин та основ ветеринарної медицини 5 83 3451 690 6 
Технології вир-ва прод. дрібн. тв-ва та птахівн. 6,5 100 3285 505 7 
Біофізики та основ технологічних процесів 5 100 2525 505 7 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ (Захищеність – 93%) 
Епізоотології та інфекційних хвороб 12 100 19464 1622 1 
Хірургії 10 100 15430 1543 2 
Акушерства та штучного осіменіння с.-г. тварин 8,5 100 13116 1543 2 
Терапії та кліндіагностики 12,7 100 19507 1536 3 
Ветсанекспертизи та патанатомії 7,75 100 11594 1496 4 
Нормальної та патологічної фізіології  5 80 4797 959 5 
Анатомії та гістології 7,5 75 6395 852 6 
Мікробіології та вірусології 6 83 5040 840 7 
Паразитології та фармакології 9 100 4794 532 8 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Захищеність –  87%) 
Виробництва та перероб. продукції рибництва 4,5 100 12865 2858 1 
Екотрофології 5,5 83 14815 2693 2 
Екології та біотехнології 8 87 11501 1437 3 
Прикладної екології 5 100 3882 776 4 
Неорганічної та аналітичної хімії 4,5 83 3380 751 5 
Безпеки життєдіяльності 6 83 3225 538 6 
Іхтіології та зоології 4 75 1550 387 7 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Захищеність – 77%) 
Фінансів та кредиту 9 90 8815 979 1 
Бухобліку і аудиту 8 100 7386 923 2 
Менеджменту 10,5 88 8750 833 3 
Економіки підприємства 10 54 7210 721 4 
Менеджменту ЗЕД 7,5 100 5407 721 4 
Інформаційних систем і технологій 8 37 5020 627 5 
Філософії та політології 7 71 3960 565 6 
Вищої математики 6 67 2776 462 7 
Економічної теорії та історії 7,5 87 2236 298 8 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ (Захищеність – 45%) 
Практики та історії англ. мови 5,5 43 4115 748 1 
Іноземних мов 6,7 37 4470 667 2 
Філології і психології 7 43 3855 550 3 
Перекладу і лінгвокраїнознавства 7 57 2828 404 4 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Захищеність – 60%) 
Цивільно-правових дисциплін 7 75 3220 460 1 
Публічно-правових дисциплін 7,7 55 2870 372 2 
Історії, теорії держави і права та держ. буд-ва 4 50 1224 306 3 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ (Захищеність – 27%) 
 14 27 5035 359  

 

Новий рік – рік Чорної Водяної Змії


