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Анатолій Степанович Даниленко, ректор, доктор
економічних наук, професор, академік НААНУ, академік УАН, заслу-
жений працівник сільського господарства України, відмінник освіти,
державний службовець 1-го рангу, депутат Київської обласної ради
відзначив свій славний ювілей.

За плечима Анато-
лія Степановича слав-
ний трудовий шлях,
який є взірцем само-
відданої праці на благо
держави.

Він народився  в с.
Карапиші Миронівсь-
кого району. З ран-
нього дитинства
пізнав  селянську пра-
цю, і саме це визначи-
ло його подальший
шлях у житті. Він ні на
мить не сумнівався у

виборі майбутньої професії – назавжди зв’язав
себе з селом.

Анатолій Степанович – наш випускник.
Саме тут, у Білоцерківському сільськогоспо-
дарському  інституті,  він сформувався і як осо-
бистість, і як високопрофесійний фахівець.

Після закінчення БЦСГІ працював ветери-
нарним лікарем у рідному колгоспі  ім. Щорса.
У 1981 році був обраний головою правління
колгоспу ім. Куйбишева, а у 1986 р.  – головою
колгоспу ім. Бузницького. У 1988   році кол-
госп брав участь у виставці досягнень народ-
ного господарства  у Москві і був нагородже-
ний Золотою і двома Срібними медалями ВДНГ
СРСР.

На початку 90-х років А.С. Даниленко очо-
лював колективне сільськогосподарське підприємство у рідних Кара-
пишах.

Земляки виявили високу довіру, обравши А.С. Даниленка народ-
ним депутатом України двох скликань. У Верховній Раді очолював
Комітет з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та
соціального розвитку села.

У 2008 р. колектив  Білоцерківського національного аграрного
університету обрав Анатолія Степановича ректором.

 З  першого дня його роботи стало очевидно, що в університет
прийшов  справжній господар, високопрофесійний фахівець, людина
великої щирої душі.  За відносно невеликий проміжок часу ректор
став рідною людиною в університеті, до якої йдуть і за порадою, і за
допомогою, і за щирим батьківським словом.

Сьогодні університет має високі результати у всіх напрямах діяль-
ності. Шістнадцять наших студентів стали у 2012/2013 н.р. стипендіата-
ми Президента України, Верховної Ради України, ім. Посмітного, міського
голови Білої Церкви. А студентка ФВМ  Еліна Лавриненко отримала
грант Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік.

Науково-педагогічний колектив, співробітники і студенти
університету  щиро вітають Вас з 60-річчям!

Ми знаємо Вас як талановитого керівника і організатора, державного і
громадського діяча, науковця і педагога, який усі свої сили віддає сьогодні справі

підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору України.
Ваш високий професіоналізм, виняткова працелюбність та відповідальність,

відданість своїй справі, глибоке відчуття національної гідності, незламна віра у
велике майбутнє України здобули Вам високий авторитет і повагу колег

і студентів. Ваш життєвий шлях сповнений сумлінним
служінням своїй державі і гідно  відзначений багатьма урядовими нагородами та
відзнаками. Вами вже зроблено немало, проте попереду ще

великі звершення, грандіозні перспективи
і щасливі повороти долі.

У день славного ювілею ми бажаємо Вам, вельмиша-
новний Анатолію Степановичу,  щоб Ваш досвід, талант керівника,

мудрість і далекоглядність і надалі сприяли розквіту нашого університету.
Хай нива Вашого життя щедро колоситься щастям, а тепло наших

сердець наповнює Вас невичерпною енергією й оптимізмом!
Нехай Ваше самовіддане і бездоганне служіння своїй Батьківщині наближає

світле майбутнє рідної України!

Вітаємо з ювілеєм!

Немало  зроблено ректором  для розширення регіонального
освітнього університетського центру, до складу якого за два роки
увійшли Бобринецький  технікум імені В.В. Порика, Маслівський
аграрний технікум ім.  П.Х. Гаркавого, Тульчинський технікум
ветеринарної медицини.

За керівництва Анатолія Степановича особливого розвитку на-
був Навчально-науково-виробничий центр, який лише за три роки
перетворено в передове модельне господарство, де поєднуються тра-
диційні технології з новітніми досягненнями.

Слід відзначити, що сьогодні за тематикою ініціативних наукових
досліджень, які мають державну реєстрацію, працюють 86 науковців,
із них три молоді вчені є стипендіатами Кабінету Міністрів України.

Анатолій Степанович не лише успішний керівник і талановитий
організатор. Він плідно працює як науковець в галузі економіки. В
його науковому доробку понад 120 наукових праць, 5 монографій, 5
навчальних посібників.

Наукові розробки  А.С. Даниленка є перспективними і довели
свою життєздатність. Свідченням визнання вагомого внеску А.С.
Даниленка у вітчизняну аграрну науку стало його нещодавне обран-
ня академіком НААНУ.

За роки ректорства А.С. Даниленка
наш  університет удостоєний Почесного
звання “Лідер національної освіти”, наго-
роджений Золотою медаллю “За вагомий
внесок у розвиток аграрного сектору
України” та Гран-прі у номінації “Кращий
дизайн офіційного сайту вищого навчаль-
ного закладу”.

Значна увага ректора А.С. Даниленка
спрямована на міжнародну діяльність, зок-
рема пошук нових форм співпраці та нових
партнерів за кордоном з метою виконання
спільних проектів.

Самовіддана пра-
ця Анатолія Степано-
вича гідно оцінена дер-
жавою. Він нагород-
жений орденом Свято-
го Нестора Літописця,
орденом «За заслуги»
ІІІ ст., орденом «Знак
Пошани», медаллю
«За заслуги» ІІІ ст.,
Почесною грамотою
Кабінету Міністрів
України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
сільського господарства».

А.С. Даниленко своєю натхненою працею наближає час, коли
Україна стане процвітаючою, а український народ – заможним і
щасливим.

Шановний
Анатолію Степановичу!

Сердечно вітаю Вас із ювілеєм! Від
усієї душі бажаю великого людського
щастя, сімейного добробуту, злагоди,
щирих добрих друзів, надійних
помічників.

Нехай здійсняться всі ваші творчі за-
думи, кожен день буде осяяний почуттям
любові, взаєморозуміння, а добре здоро-
в’я, гарний настрій стануть запорукою
успішної праці в ім’я розвитку аграрної
освіти.

З повагою, Міністр аграрної політики
та продовольства України

 Микола Присяжнюк

Шановний
Анатолію Степановичу!

Від Аграрного союзу України
прийміть найщиріші вітання з нагоди
60-річчя від дня народження!

У Вашій особі, шановний ювіляре, я
маю честь вітати знаного у нашій країні
та за її межами вченого і талановитого
ректора одного з провідних аграрних уч-
бових закладів, який вносить вагомий
вклад у розвиток сільськогосподарської
науки і підготовку висококваліфікованих
фахівців для аграрного сектору країни.

У цей приємний для Вас та всіх нас
день передаю Вам від аграріїв країни най-
щиріші вітання і зичу щастя, радості,
здоров’я, успіхів, усіляких гараздів в ім’я
зміцнення і розквіту нашої любимої
вітчизни.

Голова Аграрного союзу України
Геннадій Новіков

Вельмишановний
Анатолію Степановичу!

Рада ректорів Київського центру вищих
навчальних  закладів, вся київська вузівська
громадськість щиро вітають Вас з 60-річним
ювілеєм!

Бажаємо Вам подальших успіхів у благо-
родній справі підготовки фахівців, здійснен-
ня задуманих планів з властивим Вам про-
фесіоналізмом, творчої ініціативи. Міцного
здоров’я, щастя, життєвої енергії!

Голова ради ректорів П.М. Куліков,
 головний учений секретар Т.В. Девтерова

Шановний
Анатолію Степановичу!

Від імені Державної служби статистики і
від себе особисто щиро вітаю Вас із ювілеєм!
Бажаю щастя, міцного здоров’я, подальших
успіхів у Вашій відповідальній діяльності,
удач у всіх починаннях, невичерпного запасу
душевних і фізичних сил, сімейного благопо-
луччя та всіляких гараздів, хай Господь
оберігає Вас, а тепло й увага родини та друзів
додають упевненості й наснаги. Добра та
радості Вам, вашим рідним і близьким!

З глибокою повагою, голова Державної
служби статистики О. Осауленко

Урядові телеграмиВельмишановний Анатолію Степановичу!
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В.П. НОВАК,  перший проректор університету
В особі Анатолія Степановича гармонійно по-

єднуються риси організатора, громадського і дер-
жавного діяча, науковця та педагога. Серед його
чеснот мене особисто вражає поміркованість, діло-
вий хист, далекоглядність та прозорливість керів-
ника. Він чітко бачить перспективи університету,
накреслює стрижневу лінію їх досягнення, визначає
шляхи та методи реалізації намічених планів, органі-
зовує роботу колективу на кінцевий результат.

Не можна обійти увагою і його шанобливе став-
лення до попередників, до історії університету. Саме
за його підтримки видано грунтовну історію нашо-
го навчального закладу.

Г.П. ЩУРЕВИЧ, однокурсник,
директор ІПНКСВМ

З часів нашої студентської моло-
дості запам’яталися доброзичливість
Анатолія, потяг до знань, наполег-
ливість у виконанні дорученої йому
справи, незалежність у судженнях,
вміння відстоювати свої погляди. Все
це вирізняло його в студентському
середовищі та змушувало визнавати
його лідерство і ставитися до нього
без традиційної зверхності. Анатолій
Степанович  щирий, надійний  і 
відданий друг.

А.М. КАРПЕНКО, проректор з адміністративно-господарської роботи
Анатолія Степановича я знаю давно, причому як людину вимогливу, передусім до себе,

а потім до інших. Хотілося б відзначити його великий досвід роботи, який дозволяє йому зі
знанням справи вникати в усі подробиці. Але особливо хотів би відзначити його ставлення
до людей. Він знає ім’я та по батькові всіх підлеглих, при чому не тільки викладачів, але і
кожну прибиральницю, слюсаря, тракториста ННДЦ. Таким він був завжди, де б не працю-
вав. Як керівник Анатолій Степанович дуже людяний, доступний. До нього можна зверну-
тися в будь-який час, розповісти про свої проблеми – він завжди підкаже вихід, порадить,
допоможе.

Дуже показовий є такий факт. Коли у своїх рідних Карапишах (де він живе постійно,
незалежно від місця роботи) він в 6 ранку виходить з дому, його вже чекають більше десятка
односельців, які прийшли за допомогою.

Коли він працював головою Держкомзему України (а я був у той час начальником Киї-
вського облуправління земельних ресурсів), у нього ніколи не було визначених прийомних
годин і днів. До Анатолія Степановича люди могли потрапити в будь-який час. Він боровся
з бюрократизмом чиновників і на нарадах говорив: «У людини може були останні гроші на
хліб, а він витратив їх, щоб приїхати за допомогою, і більше не зможе приїхати. Тому зробіть
так, щоб проблеми, з якими він до вас прийшов, ви вирішили».

О.М. ВАРЧЕНКО, директор
Інституту економіки та бізнесу
Невід’ємна риса Анатолія Степанови-

ча – бажання та вміння створити в буден-
ному житті свято, принести радість. Як би
не складалися робочі стосунки, але в
складні хвилини життя він завжди гото-
вий прийти на допомогу і тим, хто поруч,
і навіть стороннім. Щедрість, життє-
радісність і прагнення робити щось при-
ємне для людей – це його сутність. Із за-
кордонних поїздок він не забуває приво-
зити співробітникам невеличкі сувеніри.

А ще мене вражає, що людина такого
масштабу не вважає для себе принизли-
вим вибачитися в разі своєї неправоти. Я
б порівняла Анатолія Степановича з по-
вноводною річкою, яка, живлячи прибе-
режні ниви, не міліє, а стає ще більш по-
вноводною.

У роботі часто виникають різні складні
ситуації. Але Анатолій Степанович уміє
розрядити напруженість доречним жар-
том або добрим словом. Він все життя
прагне себе вдосконалювати.

В.Д. БОРЩОВЕЦЬКА,  декан факультету
лінгвістики

Анатолій Степанович – незвичайна люди-
на. Я пропрацювала в університеті більше 25
років, не новачок у професії, але я дуже багато
чого в нього навчилася і продовжую вчитися.

Особливо мене вражає його ставлення до
студентів. Він знає кожного на ім’я, звідки при-
їхав, в яких умовах живе, його здібності, талан-
ти. Ректор зі студентами завжди і всюди - на
заняттях, на полі, на сцені, на спортивних зма-
ганнях. Мене надзвичайно зворушив один ви-
падок на концерті художньої самодіяльності
студентів, в якому брав участь наш студент –
 інвалід з дитинства. Це талановитий хлопець,
який грає на трьох музичних інструментах. А-
натолій Степанович сам допоміг йому вийти на
сцену, а потім поставив перед собою і сказав:
«Стій, дитино, поперед батька. Це твій дім, це
– життя». Душевне ставлення до людей – ос-
новна риса Анатолія Степановича. Він завжди
готовий допомогти кожному, хто цього потре-
бує. Це людина з великим добрим серцем. Він
усього себе віддає роботі, і без нього я вже не
уявляю наш університет.

В.П. СОКОЛЬСЬКИЙ,  доцент кафедри анатомії і гістології
В Анатолія Степановича напрочуд вдало поєднується твердість характеру з добродуш-

ністю! Це людина високих душевних якостей. Основні його риси - людяність, доброзич-
ливість, готовність сприймати чужий біль як власний, прагнення допомагати людям у скрут-
ну хвилину. Це його покликання і сутність. Пам’ятаю, коли ми їздили в Кіровоград на свято
Козацької слави, там організатори піднесли йому як почесному гостю коровай. І досі не
забуду, як він став навколішки перед людьми похилого віку, розламав цей коровай і всім їм
роздав. Це стало свідченням  його глибокої  синівської поваги до старшого покоління.

За ініціативи Анатолія Степановича проводяться ярмарки, масляна, фестивалі борщу,
що користуються в місті великою популярністю і на які особливо чекають пенсіонери та
приходять на них з радістю.

В.М. ДАВИГОРА, директор Бобринецького технікуму ім. В. Порика
Ставши структурною одиницею БНАУ, ми повною мірою відчули можна

сказати батьківське піклування з боку ректора А.С. Даниленка. Це стосуєть-
ся всіх напрямів діяльності технікуму: підвищення рівня навчального проце-
су та практичної підготовки студентів, зміцнення матеріально-технічної бази,
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,  питань фінансування тощо.

З Анатолієм Степановичем дуже легко вирішувати проблеми. Він уважно
слухає, відразу розуміє сутність питання і швидко, по-діловому вирішує його.
І навіть якщо відмовляє у чомусь, то робить це не просто аргументовано, а
якось  по-товариські, без властивої багатьом керівникам зверхності.

Б.П. ІВАСЕНКО,  декан ФВМ
Мені особливо приємно, що Анатолій Сте-

панович за своєю першою освітою ветеринар-
ний лікар, наш випускник - гордість факульте-
ту ветеринарної медицини. Мене вражають його
відданість справі, працелюбність. Визнання,
якого досяг Анатолій Степанович, він здобув
саме завдяки щоденній важкій праці. Він шанує
всіх своїх учителів, колег по роботі. А скільки
уваги ректор, приділяє студентству! Мені
здається, що він знає все про кожного студента.
Його турбує і доля наших випускників, як вони
працюють на виробництві. Маючи величезний
багаж знань та практичний досвід Анатолій Сте-
панович завжди підкаже, порадить і допоможе,
а лінивого –  примусить.

В.С. ХАХУЛА, декан 
агрономічного  факультету
Мене як людину, яка тривалий час

була тісно пов’язана з виробництвом
глибоко вражає, наскільки грунтовно
(до дрібниць) Анатолій Степанович
знає всі технологічні процеси як в рос-
линництві, так і в тваринництві. А тому
всі започатковані ним справи приречені
на успіх. У цій непересічній особистості
поєдналася енергія і оптимізм,
відданість справі та високі моральні
якості людини і професіонала. Талант
організатора, помножений на творчий
підхід до будь-якої справи, стали запо-
рукою його життєвого успіху.

В.С. БОМКО,  декан БТФ
Мене особисто вражає здатність Анатолія

Степановича вселити в людину впевненість в свої
сили, можливо навіть дещо перебільшуючи їх.
Але дякуючи йому ми мобілізовуємо свої сили і
впевнено досягаємо поставленої мети.

Багато нинішніх науковців стали докторами і
кандидатами наук саме завдяки тому, що Ана-
толій Степанович повірив у нас, підтримав, за-
безпечив умови для виконання наукових робіт.
Щире спасибі!

О.А. Сокиринська,  декан юридичного
факультету

Анатолій Степанович висококваліфікований
керівник, вміє працювати сам і знає як навчити
працювати підлеглих. Особисто для мене він
взірець керівника, оскільки його працелюбність і
працездатність вражає.

Буваючи іноді суворим та вимогливим, Ана-
толій Степанович все ж добра, чуйна людина, вміє
співчувати чужому горю і завжди щиро радіє
успіхам оточуючих.

Готовність завжди прийти на допомогу, підтри-
мати та вислухати, відвертість та щирість – ось
якості, які характеризують нашого ректора.

Здатність визнавати свої помилки, навіть не
виказуючи цього, – є рисами керівника і справж-
нього чоловіка.

В.М. НЕДАШКІВСЬКИЙ, голова профкому університету
Мудрий керівник, розумна, чуйна, добра людина, чоловік з широкою душею

та щедрим серцем, талановитий в усіх сферах діяльності – це наш Анатолій Степа-
нович! Він справжній лідер і мозковий центр нашого великого колективу. Він зав-
жди приймає правильні, справедливі рішення і створює комфортний мікроклімат.
Ми постійно відчуваємо його турботу та щиру любов.

Наш ректор – людина творча та талановита, тому, за що б він не брався, ре-
зультат буде неодмінно тільки відмінним.

Анатолій Степанович має чудовий слух і красивий і сильний голос, тож попу-
лярні українські та російські пісні у його виконанні звучать надзвичайно проник-
ливо та щиро. Це ще раз свідчить про те, що людина, якщо талановита, то вона
талановита у всьому.

І.М. ПАСКА, декан 
економічного факультету
Українці здавна казали: який

господар — таке й обійстя, сім’я,
господарство. Наш дім - університет,
уславлений своєю історією, своїми тра-
диціями і своїм господарем –Анатолієм
Степановичем. Саме завдяки його
копіткій праці, любові до студентів,
прагненню до змін на краще універси-
тет сяє яскравою зіркою в українсько-
му вінку освіти.

Нашому ректору притаманний
багатогранний талант, принциповість,
людяність, відданість справі, що є
гідним прикладом для нас, тих, хто
працює поруч із ним.

В.В. САХНЮК, проректор з наукової роботи
Для мене головне в Анатолієві Степановичу – це вимогливість передусім до

себе, а потім до своїх підлеглих, високий професіоналізм, глибоке почуття відпо-
відальності  за доручену  справу.

Прикладом цього може слугувати його ставлення до розбудови навчально-
науково-дослідного центру, що на сьогодні є базою практичної підготовки наших
студентів Як досвідчений господарник ректор вникає в усі питання будівництва
та  технологічні процеси. Для нього немає дрібниць, а тому він зумів організувати
і налаштувати на продуктивну роботу не тільки колектив ННДЦ, але і науково-
педагогічних працівників, закріпивши за вченими провідні галузі. Пройшло всього
чотири роки і сьогодні ми маємо модельне господарство, де успішно поєднують-
ся традиційні технології ведення сільського господарства з новітніми світовими. -
Це і база практики студентів, і плацдарм для впровадження наукових експери-
ментів учених університету, і, що важливо, – виробничий центр, показники якого
і в рослинництві, і в тваринництві найчастіше перевищують середні по Україні.
Мене захоплює в Анатолієві Степановичу поєднання гідності і простоти, принци-
повості і доступності, рідкісний дар гармонії слова і діла.

В.М. ВЛАСЕНКО, академік НААНУ
Я знаю Анатолія Степановича ще з його студентських років. Він завж-

ди випереджав свій час. Мене захоплює його стратегічне мислення, кон-
цептуальні ідеї, геніальна здібність бути відповідальним за все, що діється
навкруги.

Як вчитель, я радію його таланом, мудрістю, щирістю і щедрістю.
Жертовна праця Анатолія Степановича в ім’я справжньої самостійності

України, в ім’я самобутності і самодостатності народу звеличує і нас.
Все життя Анатолія Степановича пов’язано з землею. Його праця і нау-

кові дослідження допомагають рідній матері-землі вільно вдихнути, поповни-
ти свою плодючість, замайоріти різнотрав’ям всіх Божих дарів.  Як справжній
отаман, Анатолій Степанович любить землю, думає про неї, множить її силу і
силу народу.

М.В. РУБЛЕНКО, академік НААН,
проректор з питань зовнішньо-
економічної та інвестиційної діяльності

Перше моє знайомство з Анатолієм Сте-
пановичем  Даниленком відбулося в середині
1980-х років, коли я був співвиконавцем гос-
пдоговірної тематики в колгоспі ім. Бузниць-
кого Миронівського району. Серед керів-
ників господарств, з якими я був знайомий,
Анатолій Степанович вирізнявся своєю
зацікавленістю не стільки самим процесом
впровадження наукових розробок, скільки
його ефективністю і результативністю. Він
був цілеспрямованим, конкретним, ввічли-
вим до своїх учителів, доброзичливим до ко-
лег, але надзвичайно вимогливим до себе і всіх

оточуючих. Це робить його постать потуж-
ною. Впродовж багатьох років господарсь-
ка, адміністративна, державна, громадська
діяльність ще більше  викристалізувала в
ньому ці якості. Безумовно,  цьому сприяло і
постійне самоудосконалення, що в результаті
привело його до найвищого наукового виз-
нання – обрання академіком НААН України.

Анатолій Степанович швидко оцінює
зміст і значення новизни будь-якого питан-
ня, його практичне значення і ще швидше
створює умови до його практичної реалі-
зації, що вкладається в сутність древньо-
грецького афоризму: «Не для школи, а для
життя ми навчаємося».

О.М. МЕЛЬНИЧЕНКО, декан
екологічного факультету

Як декан я особливо ціную в Ана-
толієві Степановичу те, що він, приділя-
ючи велику увагу розвитку нашого фа-
культету, тим самим сприяє формуван-
ню нового покоління аграріїв – з біос-
ферним світоглядом, системним мислен-
ням, толерантністю, відкритістю та
відповідальністю в умовах співіснуван-
ня різносутнісних векторів буття.

КОЛЕГИ ПРО АНАТОЛІЯ СТЕПАНОВИЧА


